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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

EXPEDIENTE
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ABRIL DE 2021
ANO XXVIII – EDIÇÃO 288
Publicação Nacional de
Economia, Finanças e Negócios

S U M Á R I O

5
34
Economia com Todas Especial sobre a
as Letras e Números

pandemia do Brasil

Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Diretora de Desenvolvimento
Maria Auxiliadora Gontijo T. de Oliveira
Projeto gráfico/diagramação
Reinaldo Soares

Publicidade e Área Comercial
MinasPart Desenvolvimento Ltda.
Aline Cendon/Carlos Alberto
(31) 3281-6474
cato@mercadocomum.com
revistamc@uol.com.br

MercadoComum* é uma publicação
mensal de MinasPart Comunicação, Ltda.
CNPJ 70.954.383/0001-12
Inscrição Estadual: 062.985.126 0079
Inscrição Municipal: 109866001-0

Marca registrada no I.N.P.I. sob o número:
817452753 de 02.08.1993

Endereço:
Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar
Bairro São Pedro - 30.330-040
Belo Horizonte - MG - Brasil
Telefone: 55-31-3281-6474
Fax: 55-31-3223-1559
revistamc@uol.com.br
www.mercadocomum.com.br

*Os artigos assinados podem não refletir,
necessariamente, a opinião dos editores.
Proibida a reprodução parcial ou total sem
autorização prévia por escrito da direção desta
publicação. MercadoComum é uma publicação
independente, não associada a qualquer grupo
empresarial e não possui filiais/sucursais ou
representantes no país e no exterior

38

Mundo
Empresarial

90

60

Debate
Econômico

54

Opinião

Política e Economia

Confira o ponto
de vista de grandes
nomes do cenário
econômico, sobre
vários assuntos.

79

História

4

DIRETO AO PONTO

ABRIL 2021

Empresas que
investiram em
pesquisa cresceram
mesmo durante
a pandemia.

EDIÇÃO 288

Fonte: EXAME

(31) 3227-4711
Parceiros:

contato@quaest.com.br

EDIÇÃO 288

ABRIL 2021

A E CO N O M I A CO M TO DA S A S L E T R A S E N Ú M E R O S

D E S T A Q U E S

E C O N Ô M I C O S

D A

5

I M P R E N S A

Equipe econômica vê risco
de efeito Lula
Destaca matéria publicada pela
Folha de São Paulo, de 13 de março,
que “Após investidores terem expressado temor com uma possível escalada de populismo por parte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a
partir da retomada dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio
Lula
da

Silva (PT), integrantes da equipe
econômica reconhecem o risco de
impacto na agenda econômica, apesar de considerarem o efeito limitado. Entre os riscos observados por
parte da equipe neste momento está
uma maior dificuldade na discussão
das grandes reformas. Também são
pontos de atenção as medidas para
conter os preços de combustíveis,
além da possível prorrogação do auxílio emergencial se a economia ainda não estiver recuperada ao longo
do ano em meio à pandemia do coronavírus. A possibilidade de Lula
disputar as eleições presidenciais de 2022 aumentou após o
ministro Edson Fachin, do STF
(Supremo Tribunal Federa),
anular as condenações sofridas pelo petista no âmbito da Lava Jato de Curitiba, tornando-o apto a
concorrer contra Bolsonaro, que almeja a
reeleição.
A visão expressa por membros
da equipe de Paulo
Guedes (Economia)
é que o acirramento
eleitoral aumenta o
risco de iniciativas do
presidente e de aliados contrariarem em
maior ou menor grau a
agenda defendida pelo
ministro. Mesmo nesses
casos, no entanto, há o
entendimento que
o governo estaria limitado para

Fonte: Revista Veja

tomar iniciativas mais ousadas. Para
uma expansão das despesas públicas,
por exemplo, a visão é que há os entraves do próprio sufoco orçamentário e de regras como o teto de gastos
(que impede o crescimento real dos
gastos). A análise se baseia sobretudo na restrição fiscal e nas prováveis reações adversas do mercado ao
comportamento.”

De acordo com a matéria publicada pela Folha de SP, “Essa visão
foi reforçada por Guedes No dia 12
de março: ‘Para nós, em nada muda
nossa direção’, afirmou. ‘Queremos
transformar o Estado brasileiro’, disse. Uma das premissas é que, como o
Orçamento de 2021 já está no limite
e a legislação assim exige, criar novas medidas dentro das regras fiscais demandaria necessariamente
o remanejamento de outras despesas. Dá margem para uma expansão
de gastos a cláusula de calamidade
pública criada pela PEC (proposta
de emenda à Constituição) Emergencial. Pelo texto, já aprovado, o
presidente da República tem a prerrogativa de pedir a decretação do
estado de calamidade ao Congresso,
que tem a palavra final sobre o tema.
Caso ela seja acionada em algum momento do ano, normas fiscais seriam
suspensas e gastos, flexibilizados.
Mas somente para medidas de combate à pandemia e a seus efeitos.”
Acrescenta a matéria: “O entendimento é explícito no trecho que afirma que as proposições legislativas e
atos do Executivo ficam dispensados
das limitações legais nos casos "com
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propósito exclusivo de enfrentar a
calamidade e suas consequências sociais e econômicas". Portanto, usar o
decreto de calamidade para expandir gastos também teria suas limitações. Apesar de o trecho que libera
despesas para a pandemia e suas
‘consequências sociais e econômicas’
abrir margem para uma interpretação ampla de possibilidades, o TCU
(Tribunal de Contas da União) já impediu iniciativas como o uso de despesas extraordinárias para obras, por
exemplo. Há um entendimento interno no Ministério da Economia que o
TCU tem feito um controle estrito das
despesas e, portanto, não há espaço
para artifícios sem o devido respaldo
técnico. Medidas que visem combater a pandemia e suas consequências
econômicas e sociais, por outro lado,
estão liberadas. A PEC Emergencial
abriu caminho para o pagamento do
auxílio em 2021 com um limite de R$
44 bilhões, mas nada impede que governo e aliados decretem o estado de
calamidade pública ao longo do ano e
lancem uma nova rodada do programa (inclusive com valores mais altos).
Em caso de acionamento da calamidade, seriam acionadas, ao mesmo
tempo, medidas de ajuste fiscal, como
congelamento de salários e suspensão de concursos.”

Membros da equipe econômica afirmam que, em tese, o valor de
uma nova rodada do auxílio emergencial sob estado de calamidade
pública pode ser "infinito". Mas que
qualquer movimento teria consequências, sobretudo no endividamento
público. Integrantes lembram que a
dívida bruta do governo já chegou a
um recorde de 89,7% do PIB (Produto Interno Bruto) em janeiro. Em
dezembro de 2019, antes da pandemia, o percentual era de 75%. Por
isso, o entendimento é que fatores
como a deterioração dos indicadores e a pressão do próprio mercado
devem conter ímpetos mais exacerbados por parte do presidente e de
seu entorno. Principalmente porque
o espaço fiscal é menor e qualquer

aumento nas despesas será cobrado
mais imediatamente pelo mercado,
em especial na forma de mais pressão sobre juros.”
Também entraria na lógica da
pressão do mercado uma eventual
intervenção de preços na Petrobras.
A escalada de preços de combustíveis no país tem gerado repetidas
reclamações por parte de Bolsonaro,
que já anunciou a troca de comando
da estatal em meio à insatisfação —o
que derrubou o valor de mercado da
estatal na Bolsa em mais de R$ 100
bilhões (valor somente em parte recuperado posteriormente). No caso
da Petrobras, a visão é que normas
como a própria lei das estatais e regras de governança da B3 e da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários)
impedem medidas mais intervencionistas. Ações mais bruscas podem,
inclusive, gerar denúncias de acionistas minoritários tanto no Brasil como
nos Estados Unidos, por meio da SEC
(Securities and Exchange Commission, a CVM americana).”

Destaca a Folha de São Paulo:
“Isso diminui o risco de medidas
como a estatal diminuir o ritmo e
o tamanho dos reajustes, embora
não o descarte por completo. Nesse
caso, chega a ser lembrado por um
membro da equipe que até mesmo
o então presidente Fernando Henrique Cardoso já agiu para conter os
preços de combustíveis —embora
hoje, com a estatal em Bolsa, esse
movimento seja alvo de mais contestação do que naquela época. Como
alternativa, também está no radar
o uso de recursos do Tesouro para
criar mais um subsídio na economia e amortecer os preços do diesel.
Entre as possibilidades discutidas
pelo Palácio do Planalto e ministros
para conter os valores, está o uso
do dinheiro obtido com royalties de
petróleo —o que diminuiria as receitas da União em um cenário de
desequilíbrio fiscal. No caso das reformas e da agenda liberal como um
todo, há divisão nas interpretações.
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Entre parte dos integrantes, a visão
é que a agenda continua e pode até
se fortalecer. Entre outros, há a interpretação que o cenário eleitoral vai
impactar o andamento. As privatizações, por exemplo, devem ficar ainda
mais em segundo plano —após não
terem avanço significativo até agora
em todo o período de governo. Já sobre outras grandes reformas, como a
administrativa, a visão de um membro é que não adianta "dar murro em
ponta de faca".

Finaliza a matéria realçando que
“outro integrante diz que o governo e seus aliados devem se voltar
mais a propostas microeconômicas
e setoriais, que não estão entre as
principais propostas defendidas por
analistas e empresariado, como a
tributária e a administrativa, mas devem produzir impacto relevante para
reduzir o custo-Brasil. Estão na lista
de medidas defendidas pela pasta os
novos marcos regulatórios para os
setores de gás, energia e cabotagem
e a nova lei cambial. Um interlocutor
de Guedes concorda com a avaliação
de colegas de que o efeito do ‘fator
Lula’ sobre a agenda econômica é limitado e argumenta que o resultado
pode ser positivo em algumas áreas.
Para ele, a entrada de um oponente
de peso no cenário eleitoral pode
obrigar Bolsonaro a moderar o comportamento agressivo, que gera atritos e limita apoios. A avaliação é que
a presença de Lula no jogo pode levar
o presidente a fazer mais acenos inclusive à comunidade internacional
e evitar atritos. Membros da equipe econômica afirmam ainda que
pretendem convencer Bolsonaro de
que o melhor sinal à população e ao
mercado —que tem peso nas articulações políticas— será o andamento
das reformas estruturantes. A justificativa é que essas propostas têm potencial para colocar a economia nos
trilhos, estimular empregos e manter
inflação e juros em baixa, o que estimula a popularidade do governante e
gera frutos eleitorais.”
Fonte: Fundação Perseu Abramo – 13.03.2021
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Ambiente econômico brasileiro deve ser
mais desafiador do que o esperado
De acordo com relatório divulgado
no dia 11 de março, pela Fitch Ratings,
a segunda onda de contágio do coronavírus somada aos baixos níveis de
vacinação, o alto desemprego e a lenta
decisão em relação a um novo auxílio
emergencial ameaçam a recuperação
econômica brasileira e podem trazer
um ambiente mais desafiador do que o
esperado em 2021. Segundo a agência
de classificação de risco, a economia
perdeu a força com o fim do auxílio
emergencial em dezembro. Além disso,
foi apenas recentemente que as discussões sobre um novo benefício –agora
de valor menor– caminhou no governo.
“A frustração com o ritmo da atividade
econômica se traduziu em baixos indicadores de confiança de empresários
e consumidores. Os desafios fiscais sugerem que o novo auxílio [...] terá efeito
muito mais limitado na economia”, afirmou a Fitch em relatório.
Apesar do momento mais difícil, no
entanto, a agência de classificação de
risco projeta que as taxas de juros em
patamares ainda baixos devam continuar a favorecer as empresas brasileiras, principalmente em um cenário
onde os vencimentos de dívidas relevantes já foram refinanciados, com prazos e custos mais atrativos. Além disso,
segundo a Fitch, o apetite dos investidores permitiu com que alguns emissores brasileiros acessassem os mercados
internacionais pela primeira vez, e as
empresas brasileiras devem retomar os
investimentos neste ano. Na visão por
setor, apenas os segmentos de varejo e
construção têm perspectivas negativas.
Do lado da construção, a Fitch
afirma que apesar de as empreiteiras
terem retomado os projetos em ritmo
ainda lento, é esperada uma recuperação gradual do segmento em 2021,
sustentada pelo crescimento do PIB

(Produto Interno Bruto). “A pandemia
adiou a conclusão de licitações, levando a atrasos em 2020. As empresas
têm o desafio de retomar o crescimento em 2021. A maioria tem liquidez
limitada e precisa refinanciar dívidas
em um cenário de linhas de crédito
restritas”, disse a agência em relatório.
Sobre o segmento do varejo, a Fitch projeta um ambiente ainda desafiador, tendo em vista que a recuperação observada no segundo semestre
do ano passado começou a desacelerar depois do fim do auxílio emergencial. “Embora a atividade tenha sido
retomada com menos restrições, o
desemprego é persistentemente elevado, sugerindo um ambiente de consumo moderado em 2021. A agência
prevê recuperação econômica moderada e lenta melhora do mercado de
trabalho ao longo do ano. Os setores
mais vulneráveis às medidas de distanciamento social são os de vestuário, academias de ginástica e restaurantes”, disse. Na outra ponta, apenas
os setores de petróleo e gás e de açúcar e etanol apresentam perspectivas
positivas para este ano.

Em relação ao segmento de petróleo e gás, a expectativa da Fitch é que as
receitas e geração de fluxo de caixa dos
emissores da América Latina podem começar a se recuperar diante da melhora dos preços dessas commodities. “O
acordo OPEP+ [Organização dos Países
Exportadores de Petróleo], para controle
do abastecimento, continua sustentando
os preços. A Fitch acredita que os indicadores de crédito começarão a se recuperar em 2021, após o pico de 2020. Os
indicadores atingirão os níveis anteriores
à pandemia em 2023 ou depois”, afirmou
a agência de classificação de risco. Ainda segundo a Fitch, uma taxa de câmbio
favorável a exportadores e volumes e
spreads melhores do que os esperados
também serão benéficos ao segmento.
Já em relação a açúcar e etanol, a recente
alta dos preços do açúcar, aliada ao aumento sustentado dos preços do petróleo
–os quais elevaram a competitividade do
etanol hidratado em relação à gasolina–
sustentam a perspectiva positiva para o
setor. Os demais setores –como educação, energia elétrica, alimentos e bebidas
e saúde– permanecem com perspectiva
estável para 2021.

Fonte: Fundação Perseu Abramo – 13.03.2021
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Indicador Ipea registra elevação da
inflação para todas as faixas de renda
Alta de 7,1% do preço dos combustíveis influenciou
principalmente as famílias de renda alta
O Indicador Ipea de Inflação por
Faixa de Renda registrou crescimento da taxa de inflação para todas as
faixas de renda durante o mês de fevereiro. O estudo foi divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada no dia 16 de março último e revelou que as famílias mais
afetadas em fevereiro pela inflação
foram as de renda mais alta, cujas
taxas aceleraram de 0,26%, 0,27% e
0,29% para 0,98%, 0,97% e 0,98%,
respectivamente.
O segmento que mais contribuiu
para a pressão inflacionária para
todas as faixas de renda no mês de
fevereiro foi o grupo de transportes, impulsionado pela alta de 7,1%
dos preços dos combustíveis. Para
os mais pobres, além do preço dos
combustíveis, os reajustes de 0,33%
do ônibus urbano e de 0,56% do
trem também pressionaram para
a alta da inflação desse grupo. Por
outro lado, as famílias mais ricas ganharam um alívio inflacionário com
a queda de 3,0% do preço das passagens aéreas.
Outro grupo que contribuiu para
a alta da inflação dos mais pobres
foi o de habitação, ancorado pelos
aumentos de 0,66% dos aluguéis, de
1,0% da taxa de água e esgoto e de
3,0% do botijão de gás. As famílias de
renda mais alta sentiram uma pressão maior do grupo educação, visto
que as mensalidades escolares sofreram reajuste de 3,1%. O aumento das
taxas só não foi maior por conta da
desaceleração dos alimentos ocorridas em fevereiro.

Os dados também mostraram
que, quando comparadas com o mesmo período de 2020, todas as faixas
de renda sofreram uma aceleração da
inflação. As três faixas de renda mais
baixas foram as que registraram as
maiores altas inflacionárias, com taxas de variação avançando de 0,15%,
0,12% e 0,16%, em fevereiro de 2020,
para 0,67%, 0,80% e 0,89%, em 2021,
respectivamente. A alta menos expressiva dos alimentos e as quedas
dos preços da energia e dos combustíveis explicam esse aumento mais
ameno em 2020 do que esse ano.

Já para os três segmentos de renda mais alta, suas taxas variaram de
0,25%, 0,35% e 0,42%, em fevereiro
de 2020, para 0,98%, 0,97% e 0,98%,
em 2021, respectivamente. O com-

portamento mais benevolente dos
combustíveis em fevereiro de 2020
ajudou a atenuar a pressão inflacionária. Em 2021, a pressão sofrida
pelo setor de transportes foi amenizada por causa dos reajustes mais
brandos dos serviços pessoais e das
mensalidades, com taxas de crescimento menores do que em 2020.

No acumulado de doze meses,
a aceleração da inflação também
atingiu todas as faixas de renda. As
famílias mais pobres, no entanto,
mantiveram-se com taxas mais altas
do que as famílias mais ricas. A taxa
de inflação para as famílias que recebem menos de R$ 1.650,50 foi de
6,75%, enquanto para as famílias
com renda maior que R$16.509,66 a
taxa foi de 3,43%.
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Impacto da
alta da inflação
recai nos mais
vulneráveis
Números do primeiro trimestre
devem crescer mais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no
dia 11 de março, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Considerado a inflação oficial do país,
o IPCA ficou em 0,86% em fevereiro,
depois de ter subido 0,25% em janeiro. A taxa é a maior para o mês desde
2016, quando ficou em 0,9%. No ano,
a alta já acumula 1,11%. Segundo o
IBGE, a principal influência de alta
veio da gasolina, que subiu 7,11% no
período. Sozinho, o item foi responsável por 42% da inflação de fevereiro.
Para o advogado e economista

Alessandro Azzoni, esse impacto da
inflação preocupa, pois atinge diretamente as famílias com menos recursos. “Temos um cenário com inflação
alta, preços subindo e muitas pessoas
completamente sem renda, vivendo
de auxílio emergencial ou de outros
benefícios do INSS. Para essas pessoas, o dinheiro está valendo muito
menos, pois o impacto acontece diretamente no consumo dessas famílias.
E são itens básicos, então realmente
isso é muito preocupante”, alerta.
Azzoni cita alguns números acumulados no ano passado, quando

o óleo de soja subiu 104%, o arroz
76%, o leite longa vida 27%, a carne 18% e o tomate 53%. “São itens
presentes na cesta básica do brasileiro, que acabaram puxando muito essa variação da inflação. Agora,
teremos o impacto do IGPM – que
ajusta praticamente todos os contratos vinculados, como energia,
concessionárias de serviços públicos, contratos de aluguéis. Como ele
já acumula uma alta acima de 20%,
provavelmente teremos um risco
maior dessa inflação do primeiro
trimestre de 2021 ser ainda maior”,
alerta o especialista.
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SEU DINHEIRO
FERNANDO SOARES RODRIGUES
Jornalista especializado em economia e finanças

Selic sobe para conter a inflação
Entre os embates políticos do governo e parte da sociedade em torno
do correto combate à pandemia, surge
um fator econômico dos mais importantes que afeta diretamente o mercado financeiro. E um fator político.
O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central voltou a
reajustar os juros básicos da economia, a taxa Selic, após seis anos. O
motivo é o mesmo de sempre: combater o aumento expressivo da inflação anualizada da ordem de 4,6%
projetada para o fim de 2021 segundo o boletim Focus do BC do último
dia 12 de março.
A alta de 0,75 ponto percentual da
Selic, que alcançou 2,75% ao ano no
último dia 17 de março, tem alcance
maior do que o sinalizado pela adoção
deste clássico instrumento de política
monetária. O Copom sinalizou que vai
continuar com iniciativas semelhantes
nas suas próximas reuniões. O mercado - segundo a pesquisa do Focus - do
prevê altas sucessivas até o juro básico
atingir 4,5% ao ano ao final de dezembro de 2021.

As aplicações de renda passam
a ter maior rentabilidade automaticamente e as ações das companhias
oscilam diante do impacto da medida
no seu caixa, entre outros fatores. O
mercado de ações fica dividido. Muitos
corretores e analistas acreditam que a
bolsa brasileira sabe conviver com inflação e juros mais altos. Outros acreditam em impacto negativo na bolsa.

FATOR LULA
Outro fator importante é a ameaça da volta do Lula à disputa eleitoral
e seus efeitos na gestão da economia
pelo atual governo. Parte do mercado teme que o Bolsonaro fique tentado a adotar medidas populistas com
impacto no crescimento da dívida
pública interna próxima de 90% do
PIB para fazer frente ao líder do PT.
O Lula em si, pode não representar
caso dispute e ganhe, já que entre o
que ele fala e o que executa há uma
grande diferença. No início do seu
primeiro governo, ele surpreendeu
o mercado ao nomear o banqueiro
internacional Henrique Meirelles
como presidente do BC, e o Antônio
Palocci – então médico e líder petista
- como fiador de política econômica

capitalista para o Ministério da Fazenda. No Ministério da Agricultura,
Lula colocou o professor Roberto Rodrigues identificado com os produtores rurais tradicionais do País.
Agora bem mais rico e com família detentora de patrimônio invejável,
Lula pessoalmente não tem condições
mais de ser um radical de esquerda.
MOMENTO CRÍTICO

O BC ousa subir os juros básicos
no momento em que a economia tenta
reagir diante da desaceleração das atividades em função do combate à pandemia para o fechar o ano com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
um pouco acima de 3%. Juros altos
não ajudam a recuperação econômica.
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O chamado setor produtivo manifestou-se contra a medida, como
sempre, e os bancos passaram a pagar percentual correspondente à alta
aos investidores na renda fixa – desde
os fundos de investimentos corrigidos pelos Certificados de Depósitos
Interfinanceiros – CDI’s aos CDB’s
e cadernetas de poupança e títulos
públicos corridos pela Selic. E pesam
mais a mão no reajuste dos juros que
cobram nas diversas modalidades de
empréstimos. Os ativos pós-fixados
ganham maior espaço, e os prefixados ficam menos procurados.

Economistas renomados do mercado defendem altas ainda maiores
da Selic para que o País possa voltar
a oferecer juro real da ordem de 3%
(Selic menos inflação projetada para
os próximos 12 meses). Alegam que
assim, o Brasil poderia atrair mais
investimentos estrangeiros na renda
fixa e reduzir a pressão sobre o dólar que na faixa de R$ 5,50 ameaça
testar o patamar de R$ 6,00 e continuar representando peso expressivo
sobre a inflação. Estima-se que cerca
de 33% dos insumos utilizados pela
indústria sejam cotados em dólar. Os
custos são impulsionados pelo dólar.
EFEITO SOBRE O DÓLAR

O BC, agora formalmente independente em relação ao governo, é
criticado por parte do mercado por
ter demorado muito a reajustar a
Selic, mesmo diante do cenário mundial de juros básicos próximos a zero
como nos Estados Unidos.
Nas próximas semanas, o mercado terá de rever o impacto da Selic
em alta sobre o dólar, a entrada de
investimentos estrangeiros e a balança comercial. O boletim Focus
apurou que antes da última decisão
do Copom, as principais instituições
financeiras previam para o final do
ano, dólar comercial a R$ 5,30, entrada de US$ 52,50 bilhões em inves-

timentos externos diretos, o superávit na balança comercial da ordem de
US$ 55 bilhões. Com a entrada destes recursos externos e a reservas
cambiais de US$ 357 bilhões, o País
não teria dificuldades para cobrir o
déficit nas contas correntes previsto
para a 11 bilhões para este ano.
GANHOS COM RISCO

Mesmo que a Selic atinja o patamar acima de 4% no final do ano,
os ativos de renda fixa vão encerrar
2021 perdendo para a inflação, especialmente as cadernetas de poupança que rendem líquidos 70% do
percentual dos juros básicos ou dos
CDI’s.

Os demais ativos de renda fixa
em geral perdem para a inflação
após a dedução das alíquotas pesadas do imposto de renda – 22,5% até seis meses. Os títulos do tesouro
direto referenciados pelo IPCA e
Selic são exceções. Podem oferecer
ganhos, mas sempre no médio e longo prazos. Saques no curto prazo e
a qualquer momento podem gerar
perdas, pois no dia a dia, as cotações
dos títulos públicos oscilam de acordo com as tendências do mercado.
Os fundos de investimentos financeiros, que tem 95% das carteiras formadas por títulos públicos,
podem captar bem parte desses
ganhos. Os fundos multimercados –
que aplicam em renda fixa e variável
e até em ouro e dólar – são também
opções de risco para quem busca ganhos acima da inflação.
Quem acredita que o dólar vai subir mais, pode aplicar na moeda norte-americana em espécie, na versão dólar turismo ou nos fundos cambiais.
O ouro acompanha as oscilações
do metal no exterior e do dólar no
mercado interno. As aplicações no
metal podem ser feitas em fundos
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específicos, através dos recibos respectivos custodiados na B3 ou em
barras que implicam nos riscos de
sua guarda.
CAMINHO NATURAL: AÇÕES

O mercado acionário é o caminho
natural para mais de 3,5 milhões de
pessoas que buscam ganhos reais
(acima da inflação), mas sempre correndo riscos, alguns desnecessários.

Atualmente, a bolsa se transformou num verdadeiro cassino
em que investidores, muitos deles
jovens, aplicam no day-trade ou no
mesmo dia. São apostas seguidas
em altas e baixas de ações no mesmo pregão. Muitos ou a maioria perdem dinheiro.

Corretores experientes não temem a inflação e nem a alta da Selic. Alegam que o mercado brasileiro
tem experiência na convivência com
os dois fatores. Muitas companhias
conseguem repassar a alta da inflação e dos juros e obtém bons resultados que favorecem suas ações. As
companhias dos setores de supermercados e atacadistas costumam
situarem-se neste rol, por exemplo.
Os bancos são os mais favorecidos pela alta dos juros. A voracidade deles é grande. Exemplo: alguns
deles fornecem ilegalmente os telefones dos aposentados do INSS para
que milhares de agentes autônomos
liguem insistentemente para os aposentados oferecendo o empréstimo
consignado garantido pelo INSS.
Quase todos aceitam que estes agentes autônomos consigam de forma
ilegal os telefones dos aposentados
do INSS e captem estes empréstimos
garantidos para eles.

Se quiser ficar mais popular, o
governo Bolsonaro deveria proibir
estas ofertas de crédito insistentes
por telefone.
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COPOM sobe a Selic de 2% para 2,75% e
sinaliza outro aumento de 75 pontos-base
na próxima reunião
Relatório divulgado pela LCA – Consultores Econômicos relata que “em
reunião realizada no dia 17 de março,
o Copom decidiu elevar a sua taxa básica de juros, a Selic, de 2% para 2,75%
ao ano. A decisão, novamente unânime, contrariou a expectativa da LCA e
de parte relevante das instituições de
mercado, que projetavam aumento um
pouco menor, de 50 pontos-base.
O comunicado da decisão sofreu
alterações relevantes. Na avaliação
da situação corrente, o Copom vê um
cenário internacional de recuperação
econômica mais dinâmica; esfriamento temporário da atividade doméstica
em função do "aumento temporário
do isolamento social"; inflação subjacente e expectativas inflacionárias de
curto prazo correndo acima do centro
da meta; e assimetria altista do balanço de riscos (para a inflação), em
função do risco fiscal e da ameaça de
adiamento de reformas.

O Copom decidiu pela elevação da
Selic pois "o cenário atual já não prescreve um grau de estímulo extraordinário",
uma vez que: o "PIB encerrou 2020 com
crescimento forte na margem, recuperando a maior parte da queda observada no primeiro semestre"; "as expectativas de inflação passaram a se situar
acima da meta no horizonte relevante
de política monetária"; e "houve elevação das projeções de inflação para níveis
próximos ao limite superior da meta em
2021". Com efeito, as projeções do cenário básico do Banco Central passaram a
apontar para uma alta da inflação de 5%
em 2021 - bem acima, portanto, do centro da meta de 3,75%; e próxima do teto
da meta, de 5,25%. Para 2022, o Copom
ainda projeta inflação na meta, em 3,5%,
quando adotadas:

(1)a mediana de mercado para a
trajetória do
juro básico, que
contempla Selic
encerrando este
ano em 4,50% ao
ano e subindo para
5,50% ao ano até o final de 2022; e
(2) projeção de taxa
de câmbio "partindo de
R$5,70/US$ e evoluindo segundo a paridade do poder de compra" (ou seja, sem contemplar uma
apreciação cambial).”
Acrescenta o Relatório Econômico
da LCA que “tais projeções encontram-se acima da mediana das expectativas
de mercado para 2021 (4,6%) e em linha para 2022 (3,5%), conforme pode
ser visto na tabela a seguir.
Já a decisão de promover um
"ajuste mais célere do grau de estímulo [monetário]", através da alta
de 75 pontos-base na Selic, foi justificada pelo seu potencial benefício
de "reduzir a probabilidade de não
cumprimento da meta para a inflação
deste ano, assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos".

No trecho prospectivo do comunicado, o Copom avisou que, para "a
próxima reunião [agendada para 05 de
maio], a menos de uma mudança significativa nas projeções de inflação ou no
balanço de riscos, o Comitê antevê (...)
outro ajuste da mesma magnitude" (ou
seja, de 75 pontos-base, o que elevaria
a Selic para 3,5% ao ano).

Não obstante, o Copom continua
tratando o ajuste monetário como "um
processo de normalização parcial",
destinado a reduzir "o grau extraordinário do estímulo monetário". Ou seja,
o Copom não parece enxergar necessidade de levar a política monetária a
terreno restritivo - o que é compatível
com nossa projeção de que, no ciclo recém-iniciado, a Selic será elevada para
pouco acima de 5% ao ano. O ritmo de
elevação, entretanto, será mais rápido
do que vínhamos antevendo.”
A LCA concluir que “nossa curva
projetada para a taxa básica de juros
está sendo reavaliada. As projeções
passarão a incorporar uma trajetória
mais acelerada de elevação da Selic,
mas não necessariamente passarão a
antever um maior "orçamento" total
de ajuste monetário. Por ora, avaliamos que a Selic chegará a 5,25% ao
final do ciclo recém-iniciado. Isso,
como abordamos no Cenário LCA
desta 3ª-feira (dia 16), num contexto em que projetamos crescimento
econômico moderado, com redução
gradativa da elevada ociosidade de
recursos produtivos; e descompressão cambial e inflacionária, a partir
de meados deste ano.”
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FINANÇAS
ÉTORE SANCHEZ
Economista-chefe
Ativa Investimentos

COPOM eleva Selic acima
das expectativas do
mercado financeiro
O Banco Central anunciou no dia 17 de março uma
elevação da meta Selic de
2,00% para 2,75%. Infelizmente a decisão veio bem
acima dos 0,25 p.p. esperados na Ativa Investimentos e
brevemente acima da mediana das expectativas do mercado, em 2,50%.

A autoridade se mostrou
incomodada com o avanço
das expectativas de inflação, tanto de mercado quanto suas próprias projeções
condicionais, que para 2021
subiram de 3,6% para 5,0%,
com as perspectivas para
2022 subindo de apenas
3,4% para 3,5%.

Interessante notar que o
BC está elevando os juros de
maneira célere a despeito da
forte previsão de administrados para 2021, 9,5%. Ou
seja, com a projeção de 5,0%
de headline e 9,5%, os livres
ficam em apenas 3,5%, e
essa projeção ainda deverá
descontar as expectativas
sobre alimentos, que supe-

ram essa taxa. Em outras
palavras, os serviços deverão ceder para acomodar o
choque de commodities.
O avanço de 75bps é
uma declaração de que está
behind the curve, ainda mais
com o compromisso de outra
elevação de 75bps.

Um trecho interessante que vale a pena destacar
é: “Na avaliação do Comitê,
uma estratégia de ajuste mais
célere do grau de estímulo
tem como benefício reduzir a
probabilidade de não cumprimento da meta para a inflação
deste ano, assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais
longos. Além disso, o amplo
conjunto de informações disponíveis para o Copom sugere que essa estratégia é compatível com o cumprimento
da meta em 2022, mesmo em
um cenário de aumento temporário do isolamento social.”
Esse trecho eleva o peso
de 2021, que não fará mais

parte do horizonte na reunião
de maio, e dá um downplay
no recrudescimento da pandemia, e o aumento do isolamento social. Ou seja, mesmo
se piorar o BC irá elevar o juro.
Além disso, em outro
trecho BC afirma que o desempenho da economia no
4º trimestre indicou “recuperação consistente da
economia, a despeito da redução dos programas de recomposição de renda”.

Assim, e com as informações fornecidas pelo Banco
Central, mudamos nosso call
de final de ano de 3,50% para
4,50%. Além da atual elevação
da Selic de hoje, contemplamos mais uma elevação de 75
bps em maio, seguido de outras duas elevações de 50bps.
Vale pontuar que nossa
projeção de IPCA que era de
3,2% para 2022 cairá para
3,0%, bem como a projeção
de PIB desse ano que cederá
de 2,9% para 2,7% e de 2022
de 2,4% para 2,3%.
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Aumento da SELIC pode frustrar a
recuperação da economia, já retraída
O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central do Brasil
(BC) subiu, no dia 17 de março último,
os juros básicos (Selic) em 0,75 ponto,
para 2,75% ao ano.
O aumento da taxa de juros ocorre em meio ao avanço da inflação, que
está pressionada, sobretudo, pelo aumento dos preços dos combustíveis e
pela alta do dólar.
Segundo o coordenador do Instituto de Finanças da Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Ahmed El Khatib, os juros altos
desestimulam o consumo e o investimento produtivo.

“Na tentativa de conter a inflação
e a alta do dólar, uma das ferramentas
que poder ajudar é justamente a alta
da taxa Selic, o que torna o investimento produtivo menos viável e que
desestimula o consumo, já que força o
aumento das taxas de juros no sistema
bancário. Nesse raciocínio, o aumento
da Selic - que aumentaria o custo de se
tomar empréstimos no país - poderia
ser um instrumento para deteriorar
ainda mais a economia, desestimulando investimentos e o consumo, já que
se veem riscos de uma disparada nos
preços nos próximos meses.
Um aumento nos juros, em tese,
desestimularia os investimentos por
tornar o crédito mais caro, o que pode
aumentar, inclusive, o desemprego no
País. Precisamos que o PIB continue
crescendo e que a economia seja aquecida, para suavizar os efeitos da atual
pandemia de Covid-19″.
TENDÊNCIA DE ALTA

Existe uma tendência de alta para
a SELIC. No dia 17/03/2021 foi anun-

ciado um aumento de 75bps (0,75%).
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) chegou a 5,2% nos
últimos 12 meses (considerando o mês
de fevereiro de 2021) está muito próximo à meta definida pelo governo (teto)
de 5,25%. Esse aumento parecia momentâneo, mas é possível que tenhamos
uma inflação de 4,6% ao final deste ano.
O aumento recente indica que na próxima reunião do COPOM, marcada para os
dias 04 e 05 de maio, tenhamos um novo
aumento, possivelmente no mesmo percentual de 0,75%”, diz.
JUROS ALTOS: BOM OU RUIM?

Segundo o especialista, os juros
altos são uma arma usada por governos para combater a inflação, mas há
efeitos colaterais: eles atrapalham o
crescimento do país.

A Selic é utilizada pelos bancos
apenas como uma referência. A partir
dela, as instituições financeiras definem quanto vão cobrar por empréstimos às pessoas e às empresas.

“Os bancos e financeiras podem cobrar quanto quiserem, de acordo com o
mercado. E os juros pagos pelos consumidores são muito mais altos. Quando
os juros do país estão altos, o consumidor tende a comprar menos, porque a
prestação de seu financiamento vai ser
mais alta. Uma geladeira ou um carro ficam mais caros. Ele desiste de comprar
e isso, em tese, faz o preço cair, derrubando também a inflação”.
Em um cenário de juros altos, as
empresas investem menos, porque
custa tomar empréstimos para produção. Isso aumenta o desemprego e piora o consumo. As empresas vendem
menos, e então um ciclo negativo se
instala (quanto menos vende, menos

emprego gera). Essa situação deixa a
economia com menos força, o que afeta o PIB (Produto Interno Bruto).

“Uma economia aquecida em geral é boa para todos: há mais vendas
para os empresários e mais empregos
e consumo para os trabalhadores. No
entanto, se há muita procura de produtos, eles podem ficar escassos e passam
a custar mais caro, causando inflação.
Uma taxa alta também prejudica a
maioria da população, que paga crediários maiores, e os empresários, que encontram dificuldades para vender sua
produção e expandir negócios, pois fica
caro comprar máquinas, por exemplo”.
AQUECIMENTO DOS
INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

Ainda, segundo o professor, a elevação da Selic, usada como referência
para a rentabilidade na renda fixa com
o CDI, é, por ora, pequena. Mas a expectativa de que virão mais aumentos nos
próximos meses fará aumentar a procura e a rentabilidade por esses títulos
de dívida pública, como o Tesouro Direto, que são mais seguros. Cenário semelhante deve ocorrer com rendimentos
categorizados, como pós-fixados, que
acompanham as taxas de juros.
*Graduado em Ciências Contábeis
(Universidade de São Paulo), Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais
(Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo), Doutorado em Finanças
(Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo) e Pós-Doutorado em Contabilidade pela Universidade de São
Paulo. É Professor de Contabilidade,
Finanças e Auditoria (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) e
tem experiência, desde 2000, em pequenas, médias e grandes empresas,
incluindo o setor público.
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Expectativa por Selic de 5% em 2021 amplia
incertezas para retomada do crescimento
Boletim Focus indica que mercado espera que taxa básica
de juros chegue a 6% ao final de 2022
O Boletim Focus, divulgado no dia
22 de março pelo Banco Central, indica que o mercado financeiro tem a expectativa de uma taxa básica de juros
-a Selic - de 5% ao final de 2021 e de
6% em dezembro do ano que vem. O
Copom (Comitê de Política Monetária
do BC) apontou para o início de um ciclo de altas na última reunião, quando
subiu a taxa básica para 2,75% ao ano.
Essa foi a primeira elevação da Selic
desde 2015.

Para Leonardo Trevisan, economista e professor da ESPM SP, o movimento do Banco Central deve ampliar
as incertezas do mercado a respeito da
recuperação econômica do Brasil. “Se
a Selic chegar a 5% no final do ano,
como o mercado espera, isso significará um aumento de mais de 100% da
taxa em 2021”, diz. “A principal consequência disso será o aumento das
incertezas econômicas, já que a econo-

mia não terá uma direção definida - o
avanço da vacinação ao longo do ano
amplia as expectativas pela recuperação por parte dos agentes econômicos,
mas esse cenário é esfriado pela alta
das taxas de juros.”
De acordo com o economista, a
expectativa do Copom é que a elevação dos juros contenha o ciclo de alta

do dólar. “Dólar em escalada significa
pressão inflacionária, uma vez que
muitos insumos são importados e têm
o preço definido pela moeda americana. Com juros mais altos, mais dólares
podem entrar no Brasil, atraídos pela
melhor remuneração proporcionada
pela Selic. É uma aposta, cujos resultados ficarão mais claros nos próximos
meses”, afirma.

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL – 22.03.2021
Estimativas/Projeções do Mercado para a Economia Nacional
Mediana
PIB

Produção industrial

Câmbio (fim de período)

Balança Comercial (saldo)
Selic (fim de período)

IPCA (atual. últimos 5 dias)

IGP-M

Preços administrativos

Preços livres*

Unidade
% ao ano

% ao ano
R$/US$

2021
12/03/21
+3,23

+4,69
5,30

US$ bilhões

+55,0

% ano ano

11,02

% ano ano

% ano ano

% ano ano

% ano ano

4,50

4,72

6,15

4,23

2022

19/03/21
+3,22

+5,10
5,30

+55,0
5,00

4,75

11,89
7,26

3,89

12/03/22 19/03/22
+2,39

+2,38
5,20

+50,0
5,50

3,51

4,03

3,97

3,35

+2,39

+2,48
5,25

+50,0
6,00

3,50

4,07

4,00

3,32

Fiesp: Banco Central se precipita ao elevar a taxa de juros

Em nota divulgada à imprensa, a
FIESP-Federação das Indústrias do Estado de São Paulo destacou que o “Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central (BC) aumentou no dia
17/03 a taxa básica de juros, a Selic, em
0,75 p.p, para o patamar de 2,75% a.a.”
Segundo a entidade, trata-se de
“uma ação precipitada. Apesar dos
choques de oferta que a economia
vem sofrendo, ainda paira muita in-

certeza sobre o horizonte econômico
de médio prazo. Por isso, entendemos
que a elevação da Selic não é a melhor
solução neste momento.

A atividade econômica deve exibir
um desempenho fraco no 1º trimestre,
com risco de que esse quadro se estenda por todo o semestre. As expectativas
de crescimento do PIB para o ano estão
em 3,2% segundo o último boletim Focus, número insuficiente para recompor a queda de 4,1% do ano passado.
A dificuldade das famílias em manter seus níveis de renda e consumo

está materializada na necessidade de
se aprovar um novo auxílio emergencial para a população mais vulnerável.
Além disso, as vendas do varejo
caíram em dezembro (-3,1%) e janeiro (-2,1%) e o setor de serviços perdeu velocidade na passagem de 2020
para o início deste ano.

Por todos esses fatores, entendemos
que a elevação da Selic neste momento
é precipitada e dificulta o cenário para
a atividade econômica em 2021, que já
enfrenta inúmeros desafios em razão da
persistência da pandemia.”
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Fed melhora cenário econômico
com juro estável
De acordo com Relatório divulgado pela LCA – Consultores Econômicos, “em reunião do comitê de política
monetária (FOMC) realizada no dia
17 de março último, o banco central
dos EUA (FED) decidiu manter a sua
taxa básica de juros no intervalo de
zero a 0,25% ao ano, preservando
também o escopo e o volume de seu
programa de relaxamento quantitativo via compra de ativos.

No comunicado da decisão, o FED
reconheceu que a atividade econômica ganhou algum fôlego, mas avalia que os setores mais prejudicados
pela pandemia continuam deprimidos. Ademais, o comunicado apontou
que a inflação continua a correr abaixo de 2% (que representa a meta de
inflação média perseguida pela política monetária). O trecho prospectivo
do comunicado não sofreu nenhuma
mudança, apesar de revisões importantes terem sido realizadas nas projeções oficiais.
A principal revisão ocorreu na

projeção de crescimento do PIB: para
2021, a expansão mediana projetada
pelos diretores do FED passou dos
4,2% previstos em dezembro para
6,5% nesta reunião de março; para
2022, a projeção passou de 3,2% para
3,3%, ao passo que as projeções para
prazos mais longos não sofreram alterações relevantes. Já as previsões
para a taxa de desemprego foram revistas para baixo em todo o horizonte
de projeções.

Em relação à inflação, a projeção
oficial para o deflator de gastos pessoais (PCE deflator) subiu de 1,8%
para 2,4% em 2021; de 1,9% para
2,0% em 2022; e de 2,0% para 2,1%
em 2023. As projeções para o núcleo
do PCE deflator sofreram revisões semelhantes - e indicam inflação subjacente correndo pouca coisa acima da
meta nos próximos três anos. Levando em consideração essas projeções
oficiais, a meta de inflação média de
2% ao ano não será superada no horizonte relevante para a política monetária, principal razão pela qual a me-

diana das projeções dos diretores do
FOMC continua a apontar para juro
estável entre zero e 0,25% ao ano até
pelo menos o final de 2023.

Não obstante, o número de participantes que avalia ser apropriado
elevar o juro até 2023 aumentou,
conforme prevíamos. Em dezembro,
apenas um diretor projetava aumento de juros em 2022, número que
agora subiu para quatro; para 2023, o
número de diretores projetando elevação de juros passou de cinco para
sete (valendo lembrar que o comitê
de política monetária é composto por
17 membros).

No geral, a decisão e o comunicado de política monetária, bem como as
revisões das projeções oficiais, vieram
bem em linha com nossas expectativas; e, em nossa avaliação, tenderão a
ter influência neutra sobre as taxas de
juros dos títulos públicos norte-americanos, sobre os mercados internacionais de câmbio e sobre os mercados
de ativos e moedas emergentes.”
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Megainvestidor guru dos emergentes afirma que
“um governo liderado por Lula não nos assusta”
Matéria publicada pela Folha de
São Paulo revela que “o megainvestidor alemão-americano Mark Mobius
foi na contramão de muitos de seus
pares ao decretar, em entrevista recente, que um eventual retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à
Presidência, caso concorra e vença o
pleito do ano que vem, não seria ‘necessariamente ruim para os mercados’. Logo em seguida, falando à BBC
News Brasil, ele foi além: ‘Um governo liderado por Lula não nos assusta
e se seu populismo resultar em um
surto de crescimento, tanto melhor’.
Mobius, que em maio de 2018 lançou
sua própria gestora de investimentos,
a Mobius Capital Partners LLP, antes
trabalhou na Franklin Templeton Investments por mais de 30 anos, mais
recentemente como CEO do Templeton Emerging Markets Group. Durante seu comando, o grupo expandiu os
ativos sob gestão de US$ 100 milhões

para mais de US$ 50 bilhões.

Considerado um "guru dos mercados emergentes", por ter colocado
as nações em desenvolvimento no radar dos investidores globais, Mobius
concedeu, por e-mail, a seguinte entrevista à BBC News Brasil.
P- Em entrevista à agência de notícias financeira Bloomberg, o sr. disse que a volta de Lula "não é necessariamente ruim para os mercados".
Por quê?

R- A principal preocupação em
relação a Lula era a corrupção. Se ele
voltar, as preocupações com a corrupção não serão tão prevalentes simplesmente porque os escândalos da
Lavo-Jato resultaram em uma vigilância muito maior e preocupação com
algo assim acontecendo novamente.
Mais importante, seu programa Bolsa

Família para promover a educação de
crianças em famílias de baixa renda
foi um passo importante para o país
e esperamos que seu retorno resulte
em mais iniciativas desse tipo. Finalmente, sua imensa popularidade
poderia resultar em um movimento
para uma maior participação do governo pelas massas.

P- A notícia do retorno de Lula
fez com que a bolsa e o real brasileiro
caíssem. Por que o sr. acha que isso
aconteceu? Quão arriscado o sr. acha
que Lula é para o Brasil?

R- A impressão agora é que o atual governo é favorável aos negócios,
mas é duvidoso que um retorno de
Lula resultaria em um governo marcadamente hostil aos negócios.

P- O Lula de hoje será o mesmo
Lula de 2002, com uma mensagem "de
paz e amor amigável ao mercado"?
R- Lula certamente aprendeu
muitas lições nos últimos anos. Mais
importante ainda, muitas condenações e sentenças foram proferidas,
então a corrupção no Brasil será muito diferente no futuro.

P- Há quem diga que, se Lula puder concorrer novamente, a agenda
de reformas provavelmente estaria
fora da mesa e as perspectivas de disciplina fiscal se deteriorariam. Mas
outros falam que as preocupações
com a reeleição em meio à covid-19
já minaram o apoio de Bolsonaro à
prudência fiscal e à reforma, e há uma
perspectiva de que ele poderia implementar medidas mais populistas.
Qual lado está certo?

R- Certamente Lula representa
populismo, mas isso não significa ne-
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cessariamente irresponsabilidade fiscal, uma vez que existem mecanismos
no Brasil que jogam contra a falta de
prudência fiscal. No entanto, podemos
esperar que, como no passado, ele se
envolverá em grandes repasses do governo aos pobres e em grandes projetos
de infraestrutura agora que os preços
das commodities estão se recuperando.
Isso poderia dar um grande impulso à
economia. Neste mundo, como vemos
no programa de gastos de Biden (Joe
Biden, presidente dos EUA), grandes
gastos do governo estão em voga, então
Lula não será culpado por isso. Isso, é
claro, levará a um crescimento que será
bom para os negócios em geral.
Alguns dirão que também levará à
inflação e à desvalorização da moeda.
Como aponto em meu livro The Inflation Myth and the Wonderful World of
Deflation ("O Mito da Inflação e o Mun-

do Maravilhoso da Deflação", em tradução livre para o português), a revolução
tecnológica que o mundo está passando agora está resultando em preços de
produtos e serviços mais baixos e melhores em relação ao poder de renda
das pessoas. Isso certamente está ocorrendo no Brasil como em outros países.
Com relação à reforma, algumas delas
já foram realizadas, mas nunca temos
muitas esperanças de uma mudança
dramática no contencioso ambiente
democrático do Brasil.
P- Quem representa uma ameaça
maior à economia do Brasil? Lula ou
Bolsonaro?

R- Nenhum dos dois. Não acho
que nenhum deles pode representar
uma ameaça para a economia.
P- Melhor investir no Brasil com
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Lula ou Bolsonaro (ou não investir de
jeito nenhum)?

R- Eu investiria no Brasil com qualquer um deles. Já estamos investidos
no Brasil e estamos satisfeitos com nossos investimentos com bons resultados
enquanto Bolsonaro estiver na Presidência. Porém, um regime liderado por
Lula não nos assusta e se seu populismo resultar em um surto de crescimento, tanto melhor. Provavelmente, a coisa
mais legal que você pode dizer sobre
Lula é que ele é "um homem do povo"
–uma representação dos segmentos de
renda média e baixa da sociedade mais
do que Bolsonaro. Essa popularidade
entre os grupos de renda média e baixa pode resultar no aproveitamento de
mais crescimento por meio de políticas
que os favoreçam.
Fonte: Folha de São Paulo/Fundação
Perseu Abramo – 12.03.2021

Fundos de pensão superam R$ 1 trilhão
em ativos; volume equivale a 13,7% do PIB
Setor registra também a maior rentabilidade do ano (4,51%) e o
maior superávit (R$ 26,6 bilhões), segundo levantamento da Abrapp
Os ativos dos fundos de pensão
conseguiram ultrapassar a marca R$
1 trilhão, apesar das incertezas causadas pela pandemia. De acordo com
levantamento divulgado nesta sexta
(19) pela Abrapp, associação que reúne entidades do setor, o volume somou
R$ 1,018 trilhão em novembro. O total
representa 13,7% do PIB brasileiro.
Além do patrimônio trilionário, as
entidades tiveram mais duas marcas
a comemorar. A primeira delas foi que
a carteira dos fundos de pensão teve
o melhor retorno anual, alcançando
rentabilidade de 4,51%
no mês. Mais ainda, as
EFPCs (entidades fechadas de previdência
complementar, denomi-

nação oficial dos fundos de pensão)
tiveram o maior superávit desde 2015,
com R$ 26,6 bilhões.

Segundo Luís Ricardo Martins,
presidente da Abrapp (Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar), esses
resultados positivos confirmaram a
solidez do sistema, mesmo diante das
dificuldades trazidas pelo covid-19.
Ele lembrou que esses dados ajudam
o setor a manter o pagamento de
seus participantes sempre
em dia, num

total de R$ 70 bilhões por ano.

Novembro foi o mês em que os
ativos das EFPCs voltaram a atingir a
casa do trilhão, com R$ 1.018 trilhão
(13,7% do PIB brasileiro) especificamente. A carteira consolidada dos
Fundos de Pensão teve resultado de
4,51% no mês, o melhor retorno registrado no ano. A Renda Fixa, que representa 72,7% dos ativos, rentabilizou
1,69% no mês e a Renda Variável,
com aumento na participação
para 20,1% dos recursos
da carteira consolidada,
teve retorno de 17,02%
em novembro. Verificamos
que o valor do superávit é o
maior registrado desde 2015 e o
déficit, o menor desde 2019.
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Produtividade na indústria cai
em 2020 com crise causada pelo
novo coronavírus, avalia CNI
As perspectivas para este ano são
melhores, em razão do início da vacinação
da população, mas as incertezas
permanecem elevadas

A pesquisa Produtividade na Indústria da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), mostra que produtividade do trabalho na indústria
de transformação brasileira recuou
0,6% em 2020 em comparação com
2019. Esse indicador representa o
volume produzido pelas fábricas dividido pelas horas trabalhadas na produção. A pesquisa mostra que houve
queda de 4,6% do volume de bens
produzidos, acompanhada de redução de 4,1% das horas trabalhadas.

De acordo com Samantha Cunha,
economista da CNI, é importante entender que essa queda é conjuntural,
provocada pelos efeitos da pandemia
do novo coronavírus na economia. Ela
reflete mudanças no ritmo de produção pelas empresas e de esforço dos
trabalhadores, para fazer frente à queda da demanda. Para 2021, as perspectivas são melhores, em razão do
início da vacinação da população, mas
as incertezas permanecem elevadas.
“Não é um movimento estrutural,
duradouro, mas a consequência de
fatores atípicos que impactaram fortemente a produtividade ao longo do
ano. No primeiro semestre, tivemos
queda de 7,1%. Tivemos uma forte recuperação no terceiro trimestre, mas,
na média anual, o indicador recuou”,
explica a economista.

Produtividade do trabalho caiu
pela primeira vez em seis anos
A produtividade do trabalho não apresentava queda desde
2014 quando recuou 0,3%. No último trimestre de 2020, a produtividade do trabalho ficou praticamente estagnada (0,4%), o que
reflete alta de 7,1% do volume produzido, acompanhada de aumento de 6,8% das horas trabalhadas. No entanto, vale ressaltar
que, antes de 2020, já se observava a desaceleração da produtividade na indústria, diante da retomada lenta do investimento após
a recessão de 2015-2016.

Segundo Samantha Cunha, a produtividade importa, pois é o principal fator para o crescimento sustentado no longo prazo e aumento do
padrão de vida da população. “Os ganhos de produtividade se tornam
ainda mais importantes, devido às transformações demográficas pelas
quais estamos passando, com aumento da proporção dos mais idosos
e redução da população em idade ativa”, afirma.
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Brasil tem menos da metade da população
ocupada na maioria dos Estados
Influenciada pela pandemia, a crise
do mercado de trabalho em 2020 foi
tão intensa que quatro das cinco regiões brasileiras e 20 das 27 unidades
da federação tiveram a pior taxa de
desemprego da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada
em 2012. Na média nacional, a taxa de
2020 (13,5%) também foi a pior já registrada pela pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na maioria dos Estados (15 dos 27)
o nível de ocupação ficou abaixo dos
50%, especialmente no Norte e no Nordeste. Isso significa que menos da metade das pessoas em idade de trabalhar
estava ocupada nesses locais. Os dados
mostram ainda que os negros, que historicamente têm desemprego maior,
foram mais impactados pela crise que
os brancos, movimento semelhante ao
que ocorreu entre mulheres, se comparadas com os homens.
No quarto trimestre de 2020, a
taxa de desemprego das mulheres
foi 37,8% maior que a dos homens.
Os indicadores também apontam
efeitos maiores da crise entre os trabalhadores mais jovens - entre 18 e
24 anos - e entre os que têm escolaridade menor. “Quase todas as regiões
do Brasil tiveram em 2020 a maior
taxa anual de desemprego da série
histórica, a única exceção foi o Norte.
E essa foi a realidade também para
as unidades da federação. As únicas
sem expansão foram Amapá e Pará”,
disse Adriana Beringuy, responsável
pela pesquisa.
Foram 20 das 27 unidades da federação com recordes negativos e 23 das
27 com alta na taxa de desemprego em
2020, frente a 2019. Em São Paulo, com
o maior contingente de trabalhadores
do país, a taxa de desemprego avançou de 12,5% em 2019 para recorde

de 13,9% em 2020. O estado teve, em
média, 3,3 milhões de desempregados
no ano passado. Já o Rio de Janeiro viu
sua taxa de desemprego disparar de
14,7% para 17,4%, na mesma comparação, com média de 1,4 milhão de desempregados em 2020. Na passagem
do terceiro para o quarto trimestre,
houve alguma reação no mercado, que
sazonalmente tende a melhorar no
fim do ano, mas pouco disseminada,
já que ocorreu de forma significativa
em apenas cinco das 27 unidades da
federação. Além de recordes negativos
em diferentes regiões do país, o ano de
2020 também de aprofundamento de
desigualdades já existentes no mercado de trabalho no que se refere a raça
e gênero. O desemprego entre a população de cor parda ou preta é historicamente maior e esses grupos ainda
tiveram piora mais intensa em 2020.
Na população branca, a taxa subiu de
9,4% para 10,9% entre 2019 e 2020.
O crescimento foi maior na população
preta, de 14,7% para 17,3%, e na parda, de 13,7% para 15,4%. O movimen-

to foi semelhante ao observado entre
as mulheres. Entre elas, o desemprego
subiu de 14% em 2019 para 15,6% em
2020, enquanto a dos homens avançou
de 10,1% para 11,7%.
“A pandemia tem aprofundado
essas desigualdades de raça e gênero no mercado de trabalho. Mulheres
e negros estão em geral em ocupações mais fragilizadas, em relações
de trabalho que são mais facilmente
rompidas”, explica a pesquisadora
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) Luana Pinheiro. Entre
as mulheres, a queda significativa da
taxa de participação na força de trabalho, ou seja, as pessoas em idade de
trabalhar que estão empregadas ou
procurando emprego, deixou claro o
impacto da pandemia: de 53,1% em
2019 para 48% em 2020. “Pela primeira vez, desde os anos 90, temos
uma taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho abaixo de
50%. Foi um retrocesso enorme para
apenas um ano”, ressaltou Luana.
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Setor Têxtil: apesar do
câmbio favorável, exportações
continuam em queda
onde de Covid 19 por todo o País. A
situação, portanto, segue permeada
de incertezas.

A indústria brasileira como um
todo elevou a produção em 2% em
janeiro, ante igual período do ano
passado, e recuou 4,25% em 12 meses. A indústria de transformação, nas
mesmas bases de comparação, registrou alta de 2,3% e redução de 4,6%,
respectivamente. Das 25 atividades
analisadas pelo IBGE, 17 apresentaram variação positiva no primeiro
mês de 2021.
EXPECTATIVA DOS EMPRESÁRIOS
Com base em dados oficiais do Ministério da Economia, a Abit aponta
que as exportações do setor no primeiro bimestre deste ano foram de US$
130 milhões, com queda de 12,43%
em relação aos US$ 148 milhões registrados em igual período de 2020.
Na mesma base de comparações, as
importações diminuíram 9,16% (passando de US$ 930 milhões para 845
milhões) e o déficit da balança comercial recuou 8,54%, descendo de US$
782 milhões para US$ 715 milhões.

Os dez maiores compradores dos
têxteis e confeccionados brasileiros
nos dois primeiros meses de 2021
foram os seguintes: Argentina, em
primeiro lugar, com US$ 31,97 milhões, representando crescimento de
11,05% em relação ao mesmo período
de 2020; Estados Unidos, Paraguai,
Uruguai, México, Peru, Chile, Colômbia, China e Equador. Variação negativa muito expressiva refere-se aos chineses, que reduziram suas aquisições
de US$ 15,94 milhões para US$ 5,72
milhões, num recuo de 64,13%.

Em contrapartida, as importações
brasileiras de têxteis e confeccionados chineses caíram 11,26 % passando de US$ 554,19 milhões, no primeiro bimestre de 2020, para US$ 491,80
milhões, no mesmo período deste
ano, quando representaram 58,20%
de todas as compras do Brasil na
área. Os dados demonstram o peso da
China no déficit da balança comercial
brasileira do setor.
PRODUÇÃO FÍSICA

A produção de têxteis cresceu
21,7% e a de confecção 6,7%, em
janeiro, em comparação com igual
período de 2020. Em 12 meses, contudo, têxteis recuaram 5,1% e a confecção despencou 23,3%. O resultado
isolado de janeiro é positivo, mas é
necessário avaliar o que virá depois,
já que os efeitos da falta de auxílio
emergencial neste início de ano e alta
na inflação, sobretudo de bens essenciais, devem refletir-se na redução do
consumo, com impactos na produção.
Soma-se a isso, a nova e mais violenta

Na "Pesquisa Conjuntural Abit" de
fevereiro, 51% dos empresários do
setor reportam produção acima do
nível esperado, ante 63% no mesmo
mês de 2020, quando a pandemia da
Covid-19 ainda não havia chegado ao
Brasil e à maioria dos países. No segundo mês do ano, 63% acreditavam
em aumento nas vendas, em 2020,
ante 53%, em 2021.

No ano passado, 7% das empresas pretendiam fazer demissões. Agora, são 10%. Um dado interessante é
que, na pesquisa de fevereiro deste
ano, 30% dos entrevistados disseram
acreditar em investimentos acima do
que haviam planejado. No mesmo
mês de 2020, o indicador apareceu
em 32% dos depoimentos. Importante destacar que o avanço da nova
variante do coronavírus impactou de
forma inesperada o País, provocando
as sequências de restrições do comércio e da circulação dos consumidores
em vários estados o que deve alterar
sensivelmente as expectativas para
março caso a crise sanitária não seja
revertida nas próximas semanas.
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Dados revisados do déficit habitacional
brasileiro e inadequação de moradias
nortearão políticas públicas
Com nova metodologia de cálculo, números se aproximam mais da realidade atual.
A nova metodologia de cálculo do
déficit habitacional e da inadequação
de moradias no Brasil vai fortalecer
a implementação do Programa Casa
Verde e Amarela, pois torna os dados
mais próximos da realidade e das necessidades atuais do País, norteando
a política habitacional. A afirmação é
do secretário Nacional de Habitação
do Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), Alfredo dos Santos,
que no dia 8 de março participou da
apresentação do novo método de cálculo e dos indicadores habitacionais
do período 2016-2019.
O aprimoramento da metodologia

dos cálculos e a revisão dos dados,
realizado por meio de parceria entre
o MDR e a Fundação João Pinheiro,
foi elaborada após um amplo debate
com a participação de instituições
acadêmicas nacionais e internacionais. O objetivo foi adaptar-se a mudanças nas pesquisas realizadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), com destaque para
a Pesquisa Nacional de Domicílios
Contínua (PnadC). Portanto, com a
mudança no método de apuração e
consolidação dos dados, não é possível realizar comparações do banco
de dados apresentados nesta quinta-feira (4) com os dos anos anteriores.
"O déficit habitacional no Brasil
tem várias nuances e condições. E o

Programa Casa Verde e Amarela busca soluções diferentes para problemas diferentes. São várias soluções
colocadas para resolver a questão do
déficit”, destacou Alfredo dos Santos.
“Já temos as linhas para regularização fundiária e melhoria habitacional,
além da redução do juro para ampliar
o acesso das famílias ao crédito imobiliário. E estamos trabalhando na
criação de um modelo de aluguel social. Vamos mitigar o déficit atacando
as várias frentes em que ele está inserido", completou o secretário.

Por meio do Programa Casa Verde
e Amarela, o objetivo é iniciar o processo de regularização fundiária de
mais de 100 mil imóveis de famílias
de baixa renda até o fim de 2021, dos
quais cerca de 20 mil também receberão adequações para garantir uma
moradia digna.
Pesquisador responsável pelo
projeto na Fundação João Pinheiro, Frederico Poley explicou que os
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cálculos trazem uma série de inovações que ajudam a aproximar ainda
mais esses indicadores da complexa
realidade habitacional no País. “Em
grande medida, conseguimos aperfeiçoar esses indicadores, por exemplo,
utilizando novas bases de dados, no
caso, os registros administrativos do
CadÚnico, especialmente no cálculo
dos domicílios improvisados”, informa. “Assim, também, foi possível
capturar informações que, anteriormente, eram extraídas de quesitos
da Pesquisa Nacional por amostra de
Domicílios, a Pnad, que não mais as
dispõem, e gerar resultados robustos
e bem interessantes”, completou.
NÚMEROS

De acordo com os dados revisados pela Fundação João Pinheiro, ano
base de 2019, o déficit habitacional
em todo o Brasil está em 5,8 milhões
de moradias. O estudo também apresenta uma tendência de aumento no
déficit. Uma das causas para esse
crescimento é o ônus excessivo com
aluguel urbano, hoje caracterizado
como o principal componente do déficit. Nos quatro anos considerados
pelo estudo, o número de casas desocupadas por conta do valor alto do
aluguel saltou de 2,814 milhões em
2016 para 3,035 milhões em 2019.

“Esses números se tornarão mais
um instrumento de políticas públicas
e o que todos nós desejamos é reduzir
esse déficit e diminuir essa inadequação de moradias no País. Essa é uma
questão fundamental para a sociedade”, observou o presidente da Fundação João Pinheiro, Helger Marra Lopes.
Já a quantidade de residências
que apresentam algum tipo de inadequação chega a mais de 24,8 milhões
– esta foi a primeira vez que esse
dado foi consolidado na pesquisa. O
indicador inclui características de
infraestrutura urbana, como falta de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de energia elétrica
e de coleta. Além de inadequações

edilícias, como a falta de espaço de
armazenamento, ausência de banheiro, cobertura inadequada e piso inadequado, entre outros.
A pesquisa apresenta também,
pela primeira vez, a inadequação
fundiária separada dos outros componentes. Em 2016, 2,514 milhões de
domicílios tinham algum tipo de inadequação quanto à situação do terreno onde se localizam, o que corresponde a cerca de 4,2% dos domicílios
particulares permanentes duráveis
urbanos do País.

Já a coabitação teve declínio de
4,2% ao ano entre 2016 e 2019. Esse
desempenho se reflete, sobretudo, na
redução dos domicílios classificados
como cômodos e na estabilização do
número das unidades conviventes.
IMPACTO FEMININO

Sobre a crescente participação
feminina na responsabilidade dos
domicílios característicos do déficit
habitacional, a diretora de estatística
e informações da FJP, Eleonora Cruz
Santos, explicou que as mulheres
são protagonistas do déficit, ou seja,
a maioria dos domicílios, nesse recorte da pesquisa, têm como pessoa
de referência uma mulher. “Por si só,
esse aspecto remete à necessidade de
desenvolvimento de políticas habitacionais específicas para esse tipo de
público”, aponta a diretora.
Ainda sobre o destaque feminino no déficit, Poley completa que, no
componente ônus excessivo com aluguel urbano, as mulheres eram 1,588
milhão (56%) em 2016 e, em 2019,
1,887 milhão (62%). “E, também no
componente coabitação, houve um
aumento da participação dos domicílios cujas pessoas de referência são
mulheres: de 50% (2016) para 56%
(2019)”, relatou o pesquisador.
PARCERIA

No Brasil, os dados calculados
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pela Fundação João Pinheiro do déficit habitacional e da inadequação de
moradias são adotados pelo Governo
Federal desde 1995. Essas informações são essenciais para a construção
de políticas públicas de habitação no
País e têm papel central para a orientar a implementação do Programa
Casa Verde e Amarela.
Principais mudanças na metodologia de cálculo do déficit habitacional e da inadequação de moradias:

- Passaram a ser utilizados dados
da Pnad Contínua em vez da Pnad
Anual;
- Informações sobre domicílios
improvisados, agora, são obtidos por
meio do Cadastro Único (CadÚnico);
- A identificação das famílias em
unidades domésticas conviventes
passa a ser feita a partir de composições de membros de domicílio:
unipessoal, nucleares, extensas e
compostas. Para o cálculo das famílias conviventes classificadas como
déficit habitacional, a nova metodologia da FJP considera os domicílios
em que são identificados os núcleos
secundários e que possuam mais de
dois moradores por cômodo servindo
permanentemente de dormitório;

- A renda da unidade domiciliar
passa a ser um dos itens analisados;
- Os domicílios anteriormente
classificados como “aglomerado rural
com extensão urbana” passam a ser
contabilizados apenas como rurais;

- A frequência dos serviços de
abastecimento de água e de energia
elétrica, a capacidade de armazenamento de água e o tipo de piso foram
incorporadas no dimensionamento
da inadequação edilícia;
- A substituição do item de adensamento de domicílios próprios por
cômodos servindo como dormitórios,
exceto banheiros.
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Agricultura brasileira é modelo de
desenvolvimento para outros países
da faixa tropical do globo
Ciência aliada à sustentabilidade é o caminho para a segurança
alimentar e, consequentemente, para a paz mundial
O modelo de agricultura tropical, baseado em ciência, tecnologia
e inovação implementado no Brasil,
que tornou o País um dos principais
atores mundiais do setor, é o caminho
para fortalecer os países em desenvolvimento do cinturão tropical, afirmaram especialistas reunidos hoje
(22/3) na abertura do AgriTrop 2021
– Semana Internacional da Agricultura Tropical, organizada pela Embrapa
e pelo Instituto Internacional de Cooperação para a Agricultura (IICA).
O evento conta com mais de 1.000
inscritos que até sexta-feira (26/03)
vão acompanhar as contribuições de

especialistas de vários países sobre
tecnologias de base sustentáveis voltadas ao desenvolvimento da agricultura tropical e segurança alimentar.
As mudanças climáticas e o mundo pós-pandemia foram mencionados como desafios que levam à necessidade de estreitar cooperação entre
as nações em prol da redução de desigualdades sociais. “A agricultura tropical é um dos caminhos para reduzir
a fome e garantir a paz e a segurança
alimentar nos países das Américas,
África e Ásia”, disse o ex-ministro da
Agricultura Alysson Paolinelli, indi-

cado para receber o Prêmio Nobel
da Paz em 2021 e o homenageado do
AgriTrop2021.

Segundo Paolinelli, o Brasil é o
exemplo concreto de que a ciência é
capaz de transformar realidades. Importador de alimentos na década de
1970, o País é hoje uma potência agrícola mundial, responsável pela alimentação de 800 milhões de pessoas
em mais de 160 países. O Cerrado
brasileiro, considerado improdutivo,
é um dos destaques em produtividade na agricultura e responde por
60% da produção de grãos nacional.
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Para ele, é fundamental que haja mobilização mundial entre as nações
para levar conhecimento, tecnologia
e inovação aos países mais pobres da
franja tropical. “Onde há fome e desigualdade, não há paz. A agricultura é
a base da segurança alimentar e da
paz mundial”, destacou o ex-ministro,
lembrando que os problemas enfrentados em alguns países impactam os
conflitos mundiais. “Por isso, reforço
que os esforços em prol do desenvolvimento agrícola das Américas, Ásia e
África é um problema de todos e deve
envolver ações em conjunto e busca
de recursos em agências de fomento
mundiais. Eu tenho um sonho, mas
não sou o único, vamos sonhar juntos?”, questionou Paolinelli.

suas populações, aumentar a produtividade, deter a migração para as
cidades e iniciar um ciclo virtuoso
que melhore a renda dos produtores
e posicione os territórios rurais como
zonas de progresso e oportunidade”,
completou Otero.

anos, seriam necessários 110 milhões
de hectares para produzir a safra que
colhemos em 2020/2021, portanto, a
agricultura tropical brasileira é sustentável por definição”, disse.

O diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Manuel Otero, sugeriu
institucionalizar a Semana Internacional de Agricultura Tropical, como forma de não apenas aumentar ganhos
científicos e tecnológicos do Brasil,
conseguidos por meio dessa modalidade, como também estender a outros
países e ofereceu o IICA para se envolver neste objetivo. “Com seu potencial,
a Semana Internacional de Agricultura
Tropical pode e deve se transformar
em um grande movimento irradiador
da saga fenomenal que o Brasil experimentou nos últimos 50 anos principalmente para nossa região e especialmente para os países da franja tropical
da América”, propôs.

O coordenador de Agronegócios
da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Roberto Rodrigues,
endossou a iniciativa da Embrapa e
do IICA para reforçar a possibilidade
concreta de a agricultura alimentar o
mundo. “Há um esforço a ser disseminado a países da América Latina, África e Ásia da faixa tropical”, comentou.
AGRICULTURA MOVIDA A CIÊNCIA

Moretti reforçou que por trás desses números, está a ciência. As instituições de pesquisa e ensino públicas e
privadas, em parceria com a extensão
rural, conseguiram desenvolver um
sistema robusto de inovação. Três são
os pilares responsáveis por essa evolução: a transformação de solos ácidos
em férteis; a tropicalização de plantas
e animais; e a criação de uma plataforma de produção sustentável. “Graças
a esses esforços integrados, conseguimos reduzir o preço da cesta básica
em 50%”, complementou Moretti.

A realização da Semana Internacional de Agricultura Tropical é o
primeiro passo nesse sentido, como
explicou o presidente da Embrapa,
Celso Moretti. “Nesse evento, vamos
contar com mais de 20 especialistas
de vários países para compartilhar
expertises na área de agricultura tropical”, lembrou.

“Temos uma oportunidade de
ouro para levar os conhecimentos e
inovações do Brasil a países da América que necessitem de insumos para
garantir a segurança alimentar de

O diretor do IICA chamou a atenção também para o fato de que o evento reunirá subsídios para a Cúpula
dos Sistemas Alimentares das Nações
Unidas, marcada para setembro e que,
semanas antes, a Junta Interamericana do IICA, que reúne ministros de
agricultura da região, terá uma grande
oportunidade par elaborar uma agenda convergente com este objetivo.

Segundo o presidente da Embrapa,
a evolução impressionante da agricultura brasileira ao longo das últimas
cinco décadas levou a um crescimento
sem precedentes no mundo. Ele citou
três exemplos significativos que comprovam esse cenário. A cafeicultura
cresceu quatro vezes nos últimos 25
anos; a produção de leite saltou de 5
bilhões para 35 bilhões de litros, ou
seja, um aumento de sete vezes; e a de
frango foi ampliada em 65 vezes.

Rodrigues acrescentou que, dos
anos 1990 até hoje, a área plantada
com grãos no Brasil cresceu 80% e
a produção de grãos, 370%, mais de
cinco vezes a área plantada. “A tecnologia gerou ganhos de produtividade
por hectare. Hoje temos 68 milhões
de hectares com grãos, fazemos duas
e até três safras por ano. Se tivéssemos
hoje a mesma produtividade de 30

Otero, que foi representante do
IICA no Brasil por duas vezes, contou que foi testemunha ocular da
transformação agrícola do País e que
hoje, outros países sonham em ter
um sistema e uma estrutura dedicada
à pesquisa agropecuária como a da
Embrapa. “Nos anos 1980, vi um Brasil vulnerável, com oferta reduzida de
produtos de exportação, mas 25, 30
anos depois, quando voltei, encontrei
outro país”, pontuou.

Para o presidente da Embrapa, a
revolução agrícola no Brasil vivencia atualmente uma nova onda, a da
sustentabilidade. O Código Florestal Brasileiro, a Agricultura de Baixo
Carbono, os sistemas integrados de
produção e técnicas como plantio direto têm garantido e aumentado o desenvolvimento da agricultura tropical
sob bases sustentáveis. “Os sistemas
de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que ocupam hoje no País
uma área superior a 17 milhões de
hectares, aumentam a produtividade,
ao mesmo tempo em que incorporam
carbono e reduzem a emissão de gases de efeito estufa (GEEs)”, explicou.
“Até 2050, a produção brasileira
deve ultrapassar 500 milhões de toneladas de grãos e com a tecnologia
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“BRASIL TRANSFORMOU A
AGRICULTURA E A AGRICULTURA
TRANSFORMOU O BRASIL”, DIZ
MINISTRA DA AGRICULTURA

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina
(foto), chamou a atenção para a importância das reuniões multilaterais
que serão realizadas neste ano, como
a Cúpula dos Sistemas Alimentares
e a COP 26, que vão discutir formas
de acelerar a ação climática e o progresso rumo ao desenvolvimento sustentável e disse que pretende contar
com o IICA e com a Embrapa para os
encontros setoriais e intersetoriais
que o ministério vai promover para
extrair a posição brasileira que será
levada as reuniões de cúpula. “Atravessamos um momento decisivo na
conjuntura internacional, pois 2021
marca o início da vigência das metas
do acordo de Paris e dez anos para o
atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, lembrou.
“Os países estão sendo chamados a
anunciar compromissos ambiciosos
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provida pela pesquisa agropecuária
não precisamos avançar por áreas de
florestas e matas nativas. Temos hoje
no País uma área de pastagens degradadas de cerca de 60 milhões de hectares, que está sendo incorporada à
produção”, pontuou Moretti.

Por fim, ele destacou que a Embrapa apoia incondicionalmente a candidatura de Alysson Paolinelli ao Prêmio
Nobel da Paz, lembrando que a trajetória do ex-ministro se confunde com
a da própria agricultura brasileira. O
diretor-geral do IICA complementou,
enfatizando que “a transformação da
agricultura brasileira é um reflexo da
atitude visionária dos protagonistas
dessa saga extraordinária, entre os
quais se destaca Paolinelli. Ele sempre
defendeu a necessidade de desenvolver a agricultura nos trópicos utilizando como fomento o conhecimento
científico e o desenvolvimento da institucionalidade com a Embrapa como
bandeira”, disse.

ABRIL 2021

para galvanizar ações em prol dos objetivos sustentáveis do nosso planeta.
O Brasil tem feito a sua parte. Graças
ao nosso modelo de agricultura tropical, calcado em inovação, o Brasil
é um dos únicos países do mundo
capazes de atender ao desafio global
de ampliar a oferta de alimentos em
consonância com a conservação dos
recursos naturais”, disse.

Na avaliação da ministra, nos preparativos para as reuniões multilaterais, “em vez do reconhecimento do
papel da agricultura tropical como
provedor da segurança alimentar
e de serviços ecossistêmicos”, há a
utilização de “conceitos excludentes
e restritivos que buscam classificar
como sustentáveis apenas as práticas agrícolas de países desenvolvidos
amparadas por vultosos subsídios
que premiam a ineficiência”.

“Temos condições não apenas de
contribuir como de liderar os debates internacionais e o país deve uma
menção honrosa e um agradecimento
a Alysson Paolinelli, que, com seu olhar
visionário, sua habilidade política e

convicção no poder da ciência, participou da fundação da Embrapa e deu início ao processo de conversão do cerrado que viria a tornar em uma das terras
mais produtivas do nosso planeta”.
De acordo com a ministra, o Brasil
transformou a agricultura e a agricultura transformou o Brasil. “Colocamos a atividade no cetro de nossas
políticas públicas e a sustentabilidade
econômica, social e ambiental como
norte das nossas atividades produtivas”. Para ela, o Brasil tem sofrido
ataques no cenário internacional que
ela qualificou como injustificáveis.
“Se quisermos atingir nossos objetivos climáticos e de desenvolvimento, é imprescindível reconhecermos a diversidade de caminhos para
a sustentabilidade, de métodos de
produção de dietas e de culturas que
perfazem os sistemas alimentares
globais. Um mundo sem essa diversidade será um mundo com menos diversidade alimentar, um mundo com
fome, um mundo sem paz. A agricultura tropical brasileira não é parte do
problema, mas da solução”, concluiu.
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Valor da Produção Agropecuária estimado
em R$ 1,032 trilhão neste ano
Os aumentos nos valores
de soja e milho foram os
mais elevados desde o
início da série

e na incorporação de novas áreas, como
mostram os dados levantados pela Conab (2021). Ambas contribuíram para
os resultados obtidos, embora o crescimento da produção seja impulsionado
principalmente pelos ganhos de produtividade, e não pelo acréscimo de
área", informa a Secretaria de Política
Agrícola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Os estados de Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e
Minas Gerais, são os primeiros classificados no valor da produção. Juntos
respondem por 62,6% do VBP total.
As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste representam 83,6% do valor da
produção. As regiões Nordeste e Norte respondem por 15,1% do VBP.

De acordo com o Ministério da
Agricultura, a previsão do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)
para 2021 é de R$ 1,032 trilhão, o
que representa 12,1% acima do obtido em 2020. Apesar da questão climática, as lavouras geraram R$ 708,3
bilhões, com aumento real de 15,4%,
e a pecuária, R$ 323,9 bilhões, com
aumento de 5,4% em relação a 2020.

Entre as lavouras, os principais
destaques são arroz, com aumento
de 6,0% no VBP, cacau 6,9%, laranja
7,2%, milho 21,9%, soja 30,1% e trigo 13,6%. A soja teve aumento real no
valor de 73,0% nestes dois anos. Os
aumentos nos valores de soja e milho
foram os mais elevados desde o início
desta série, em 1989. Redução expressiva no VBP vem ocorrendo em banana
(-3,7), café (-24,2), e tomate (-10,4%).

Os resultados mostram que soja,
milho, cana de açúcar, café e algodão,
os cinco primeiros colocados no VBP,
são responsáveis por 57,3% do VBP
das lavouras. Ligeira recuperação da
cana-de-açúcar vem sendo observada, e isso é relevante pois a ela tem
importante participação no faturamento do setor.

Na pecuária, contribuições positivas
ao VBP são de carne bovina (10,7%),
carne de frango (2,4%) e leite (4,6%).
Contribuição negativa foi observada em
suínos (-2,6) e ovos (-6,7%).
"Os preços da maioria dos produtos
examinados são superiores aos do ano
passado. Esse comportamento também pode ser observado em produtos
da pecuária. Também neste ano houve
investimento acentuado em tecnologia,

VBP
O VBP mostra a evolução do
desempenho das lavouras e da
pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto
dentro do estabelecimento. Calculado com base na produção
da safra agrícola e da pecuária
e nos preços recebidos pelos
produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.
O valor real da produção,
descontada a inflação, é obtido
pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal
com atualização e divulgação
até o dia 15 de cada mês.
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Agro brasileiro é boa alternativa para
investimento em títulos verdes, diz ministra
Tereza Cristina apresentou em evento internacional
o avanço da agropecuária sustentável no país
Ao participar de evento sobre finanças verdes, promovido pela Iniciativa Financeira do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma) e a Rede Brasil pelo Pacto Global, a ministra Tereza Cristina
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) destacou no dia 19 de março
que o agronegócio brasileiro é uma
boa alternativa para investimento
privado em títulos verdes. O evento
virtual reuniu representantes de vários países e de multinacionais.

Um dos destaques da agropecuária nacional é o avanço nos indicadores de sustentabilidade. De 1977
a 2018, a produção de grãos cresceu
425%, enquanto a área plantada aumentou pouco mais de 40%. Outro
número citado pela ministra mostra
que a pecuária alcançou importantes
ganhos de produtividade e eficiência,
em um período de 20 anos, ocupando
apenas 22% do território nacional e
mantendo 66% da vegetação nativa
preservada.
“Nossa produção é cada vez mais
sustentável. Graças às condições naturais e climáticas favoráveis, temos
capacidade de colher duas safras ao
ano em uma mesma área, podendo
chegar a três com o emprego de tecnologias sustentáveis. Algo impossível para agricultura em países com
clima temperado”, destacou.

Além disso, programas nacionais
trabalham na recuperação de milhões
de hectares de pastagens ociosas e
degradadas para expansão da pecuária, sem necessidade de desmatamento, com a adoção, por exemplo,

dos sistemas integrados de lavoura-pecuária-floresta.

“Nossos produtores há muito
tempo já compreenderam que a preservação e a produção são indissociáveis, e que a sustentabilidade já é
lucrativa. Isso cria um ponto fundamental para que a gente cresça mais
na pecuária sustentável”, disse.

A ministra voltou a reforçar que
os produtores rurais devem cumprir
uma das mais rigorosas legislações
ambientais do mundo, o Código Flo-

restal, que determina a manutenção
de reservas legais nas propriedades
privadas.
TÍTULOS VERDES

Para responder à demanda global por alimentos, fibras e energias
renováveis, a agropecuária brasileira
necessitará de um grande volume de
recursos. Anualmente, o setor necessita de US$ 100 bilhões somente para
giro, sem contar os demais investimentos em outros elos da cadeia produtiva, como produção de insumos,

logística, comercialização, armazenagem e industrialização. Com esse
cenário, os títulos verdes são importante ferramenta de financiamento
do setor.

Em 2019, o Brasil emitiu apenas
0,5% ou US$ 1,5 bilhão de todos os
títulos verdes do mundo, apesar de
representar mais de 2% do PIB mundial. Com o objetivo de ampliar esse
mercado e atrair os investidores estrangeiros, o governo federal está
adotando medidas para melhorar o
ambiente de negócios, desburocratizar a entrada de recursos externos e
equacionar aspectos tributários para
não atrapalhar o fluxo de recursos internacionais.

Uma dessas ações foi a promulgação da Lei do Agro, em 2020, que
tornou as operações financeiras mais
simples, transparentes e seguras juridicamente, além de aprimorar instrumentos como a CPR e os títulos do
agro (CRA). Outra medida foi a parceria firmada, em 2019, com a Climate
Bonds Initiative (CBI), maior certificadora de títulos verdes do mundo,
para definição de critérios globais
para agricultura e pecuária e elaboração de um plano de investimento para
a agropecuária sustentável.

“Queremos aproveitar os mercados financeiros e domésticos ainda
com muita liquidez. Existem trilhões de dólares e reais em busca de
boas alternativas de investimento,
melhores retornos e riscos menores. O nosso agronegócio oferece,
com certeza, essas oportunidades”,
ressaltou a ministra.
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Relatório estima redução de 40,7%
da safra de café em 2021
Falta de chuvas em 2020 vai prejudicar a produção deste ano em Minas Gerais
Em 2020, eventos climáticos adversos afetaram grande parte das
lavouras de café de Minas Gerais, reduzindo as projeções de safra para
este ano. A Emater-MG (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais) e o Sistema Faemg/Senar/Inaes (Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado
de Minas Gerais) realizaram uma pesquisa em vários municípios produtores para verificar os impactos nos
cafezais. Os dados obtidos foram consolidados no relatório Levantamento
da Estimativa de Perdas na Cafeicul-

tura por Intempéries Climáticas em
Minas Gerais.

O trabalho estima que 193 mil
hectares de área cultivada com café
foram atingidos no estado e poderá
haver uma redução de safra de 20,7%,
em 2021. Ao considerar o efeito da
bienalidade negativa, que em média
já proporciona normalmente uma
queda aproximada de 20% entre uma
safra e outra, a estimativa percentual de perda para este ano se eleva
para 40,7%. Além disso, avalia-se que
aproximadamente 15 mil cafeiculto-

res tiveram as lavouras afetadas pelas
intempéries climáticas, especialmente pelo déficit hídrico.

As informações foram coletadas
junto a produtores, cooperativas e
entidades representativas do setor.
O levantamento obteve respostas em
322 municípios produtores de café e
os dados foram consolidados pelo Departamento Técnico da Emater-MG e
pela Gerência Técnica e Gerência de
ATeG do Sistema Faemg/Senar/Inaes.
Os municípios participantes foram
agrupados em 4 macrorregiões: Sul
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de Minas, Chapada de Minas, Matas
de Minas e Cerrado Mineiro.

Da amostra, 218 municípios relataram a ocorrência de alguma intempérie climática no período de julho a
novembro de 2020, mas em alguns
municípios ocorreu mais de um fenômeno climático. “No ano passado, de
agosto a outubro, praticamente não
choveu nada. A planta busca água no
solo para se manter e desenvolver,
por isso a seca foi o que mais afetou
os cafezais mineiros”, comenta o coordenador técnico de Cafeicultura da
Emater-MG, Julian Carvalho, um dos
responsáveis pelo estudo. O déficit hídrico atingiu 55,9% dos municípios e
as altas temperaturas médias, 42,5%.
Também foi observada a ocorrência
de granizo (9,3%) em 30 municípios.

dução na safra a ser colhida em 2021,
em volume e qualidade (redução do
tamanho e peso dos grãos). O estudo
aponta ainda que, em 60,1% dos municípios que relataram perdas, os tratos culturais foram comprometidos
com intensidade de média a alta. Os
atrasos das atividades nas lavouras
fazem com que o sistema produtivo
se torne menos eficiente. Como consequência, poderá diminuir a rentabilidade das lavouras, prejudicando
a próxima safra e também safras futuras.
A expectativa é haver uma redução na produção cafeeira dos municípios produtores em Minas Gerais,
devido às intempéries climáticas da
ordem de 21,2% para o café arábica

QUEDA NA SAFRA

Em 65,2% dos municípios, os
produtores tiveram suas lavouras
afetadas, sendo que em 20,8% dos
municípios consultados, mais de 150
produtores em cada município tiveram suas lavouras atingidas. A ocorrência da seca traz expectativa de
redução na produção da safra 2021,
podendo interferir, também, em safras futuras. No último ano, a partir
de setembro, foi registrado um aumento de temperatura, ficando acima
de 25°C, e é nessa época que ocorre a
floração da planta. “O café tem várias
fases fenológicas (florada, frutificação, etc). Quando alguma intempérie
atinge uma fase, a planta pode ter
uma produção menor e ainda poderá
ter uma perda na qualidade dos frutos, o que reduz a rentabilidade do
agricultor”, argumenta o coordenador
da Emater-MG, empresa vinculada à
Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa).
O relatório mostra que, em 73,1%
dos municípios que relataram perdas, a frutificação foi comprometida
com intensidade de média a alta. A
influência negativa na frutificação do
cafeeiro poderá comprometer a pro-

sequeiro e de 13,2% para o café arábica irrigado, sem contar o efeito da
bienalidade. Em termos de volume
é esperada a redução total em torno
de 10,3 milhões de sacas na safra mineira de café arábica. Com isso, o levantamento aponta uma projeção da
safra 2021 da ordem de 17,9 milhões
de sacas.

O coordenador de Cafeicultura da
Emater-MG, Julian Carvalho, esclarece que a condição demonstrada no
relatório reflete um estágio avaliado
em janeiro de 2021, podendo ocorrer
mudanças em virtude de tratos culturais e condições climáticas. Por isso,
a perda para a safra 2021 poderá ser
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maior ou menor à estimada e é esperado também um reflexo dos problemas ocasionados em 2020 para a
safra 2022.
AJUDA AOS PRODUTORES
ATINGIDOS

O diretor técnico da Emater-MG,
Feliciano Nogueira, explica que a realização do levantamento surgiu, no
segundo semestre de 2020, da parceria entre a Emater-MG e o Sistema
Faemg/Senar/Inaes, com o propósito comum de apoiar os cafeicultores
atingidos por intempéries. Segundo
Feliciano, o estudo será um importante subsídio para a formulação de
políticas públicas para o setor.
“O levantamento dá mais clareza
sobre essa provável perda na safra
de café em 2021, que já seria menor
devido à bienalidade negativa. As intempéries exigem um cuidado mais
intenso com as lavouras e o agricultor pode precisar de um suporte mais
técnico, de crédito ou seguro rural.
Ter uma estimativa possibilita que o
governo se articule junto aos agentes
financeiros, associações e cooperativas para buscar estratégias e políticas
públicas a fim de minimizar prejuízos”, argumenta o diretor da Emater-MG.

De acordo com o vice-presidente
da Faemg e presidente das comissões
de Cafeicultura da entidade e da CNA,
Breno Mesquita, diante da constatação das perdas, algumas medidas já
estão sendo tomadas para ajudar os
produtores atingidos. “Em cima dessa perda de mais de 40% em relação
a 2020, a CNA e a Faemg, com apoio
de outros setores da cafeicultura brasileira, conseguiram a aprovação de
uma linha de crédito de R$150 milhões, justamente para o cafeicultor
que sofreu com a seca. Assim ele pode
se financiar, com carência de dois ou
três anos, e passar a fase de baixa produção em condições de cuidar da sua
lavoura e tocar o seu negócio”, esclarece Mesquita.
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A obsessão fiscalista do ministro Guedes,
imposta numa hora em que as prioridades
são decididamente outras.
Artigo de autoria de José Paulo Kupffer, publicada pelo Poder360 de 12 de
março último destaca que “Depois de
uma tramitação acelerada, nada convencional para uma alteração constitucional, a PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) emergencial teve seu texto-base aprovado em 2º turno na Câmara dos Deputados, no dia 10 de março.
A insistência do ministro Paulo Guedes
em pendurar a renovação de um auxílio
emergencial numa profunda mudança
constitucional de itens fiscais, acabou
resultando numa bala de canhão que
acertou um passarinho. No fim de tudo,
a economia prevista, de R$ 150 bilhões
em dez anos, ficou incerta e vai depender do que se conseguirá cortar em subsídios e estímulos tributários, no futuro.
Já o auxílio emergencial, que poderia ter sido concedido, isoladamente, há
pelo menos dois meses, via crédito extraordinário, acabou limitado no alcance e no valor. Os R$ 44 bilhões, que poderão beneficiar 45 milhões de pessoas,
com parcela média de R$ 250 mensais,
por não mais do que quatro meses, é
claramente insuficiente para amparar a
legião de brasileiros vulneráveis e ainda mais afetados pela pandemia. Além
de também ser insuficiente para impulsionar a economia, mitigando as previsíveis perdas e travas da pandemia na
atividade econômica.”
Kupffer afirma que “de quebra, a
PEC ainda criou complicadores para os
controles das contas públicas. Se já não
bastassem pelo menos quatro regras
para evitar vazamento de gastos públicos – LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), regra de ouro, meta de resultado
primário e teto de gastos–, haverá agora
mais uma, consubstanciada numa nova
meta de dívida bruta. Diante da dificuldade de controlar gastos e acomodar

o agudo conflito distributivo, a saída
à brasileira é criar mais uma regra de
controle, formando camadas ineficazes
de limitação de gastos. De um lado, se
sobrepõem e colaboram para dificultar
o efetivo controle, de outro, ajuda a bloquear o crescimento econômico.

O resultado, para dizer o mínimo, tão
modesto para tanto esforço é o da obsessão fiscalista do ministro Guedes, imposta numa hora em que as prioridades são
decididamente outras. O temor de que
a dívida pública pudesse explodir, sob a
pressão do aumento de gastos para enfrentar a pandemia, não tem se confirmado. Mesmo com gastos com a pandemia
acumulando, em 2020, R$ 570 bilhões,
equivalente a 7,5% do PIB, o total da dívida ainda não chegou a 90% do PIB, e não
há previsão de que supere 100% do PIB,
como muitos projetavam.”

De acordo com a matéria publicada pelo Poder360, “foram esses gastos,
nos quais se destacam os quase R$ 300
bilhões com o auxílio emergencial (cinco meses de R$ 600, mais três meses
de R$ 300, para mais de 65 milhões de
pessoas), é bom não esquecer, que fize-

ram o PIB do ano passado cair 4,1% e
não os 10% estimados antes dos programas para enfrentar a pandemia.
Numa conta simplificada, apenas para
dar uma ideia das dimensões de recursos envolvidos, a economia deixou de
perder algo como R$ 500 bilhões em
2020, quase o mesmo montante gasto.

Isso sem contar que foi possível,
pelo menos temporariamente, eliminar na prática a extrema pobreza e
levar alguns milhões de brasileiros a
sair da linha de pobreza. Essa linha
marca as pessoas com renda mensal
em torno de R$ 400. Com o fim do auxílio, no fim ano, mais de 20 milhões
de brasileiros voltaram para a extrema
pobreza, o consumo sofreu imediata
retração e a economia sofreu uma freada no seu impulso de recuperação.
Com o auxílio restrito de 2021,
a população beneficiada não deixará, nem temporariamente, a linha da
extrema pobreza. Organismos internacionais consideram que pessoas
em situação de extrema pobreza são
aquelas com renda inferior a US$ 1,90
por dia. Corrigido a uma cotação de R$
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5 por dólar, expressa uma renda mensal de R$ 350 reais, acima da média
assegurada pelo novo auxílio.”

Segundo o texto de Kupffer, “o prazo de 4 meses também é claramente
insuficiente. Alguma retomada da economia, parece já ser quase consenso,
depende do avanço da vacinação. Com
a negligência –para não dizer sabotagem– do governo Bolsonaro com a
compra de vacinas, se mantido o ritmo
atual de vacinação, somente daqui a 1
ano será possível programar o efetivo
retorno à vida produtiva normal. Se o
auxílio começar a ser distribuído ainda em março, os desvalidos de hoje
ficarão novamente sem nenhum amparo já a partir de julho?

Não há ainda resposta oficial para
essa indagação, embora já comecem a
circular informações de que o ministério da Economia estuda uma eventual
prorrogação. Os rumores vêm acompanhados da insinuação de que, para
concretizar essa prorrogação, seria
necessária outra PEC. Não surpreenderia se essa eventual nova PEC ten-

tasse retomar as obsessões fiscalistas
que acabaram desidratadas na tumultuada tramitação da PEC emergencial,
ao estilo Guedes de pendurar jabutis
fiscais em programas sociais.

O próprio Guedes adianta, sem
qualquer tipo de definição, outras medidas. Fala, por exemplo, na volta dos
programas de sustentação de emprego, postergação de impostos e crédito
para empresas. Lança também uma
ideia que mistura esperteza e crueldade, à qual está chamando de “salário emprego”. Trata-se de um balão de
ensaio que visa sentir o ambiente para
substituir o seguro-desemprego e reduzir custos no caso de redução de jornada e salário, em razão da pandemia.

A ideia seria antecipar uma
quantia de um futuro seguro-desemprego, a quem sofresse redução de
salário e jornada. O dinheiro seria
descontado do seguro-desemprego,
em caso de demissão do empregado
que tivesse aderido ao programa. No
ano passado, 10 milhões de trabalhadores celebraram 20 milhões de

ABRIL 2021

EDIÇÃO 288

acordos de redução de jornada e salário, ao custo de R$ 33 bilhões.”
Conclui a matéria publicada em
O Poder360 que “em todo o mundo,
de fato, o desenho de programas de
sustentação de emprego e renda são
acompanhados de debates sobre seus
custos fiscais. Mas não há caso, exceto
o brasileiro, de pacotes de benefícios
que não levem em conta os impactos
da pandemia nos postos de trabalho,
na renda das pessoas, assim como o
processo de vacinação e as perspectivas de recuperação da economia.
Entre nós, o desenho dos pacotes
tem, até aqui, pelo menos, priorizado
as condições fiscais. O valor e a duração dos programas é a variável dependente da ‘existência’ de recursos.
Uma inversão que, no fundo, também
reflete o negacionismo do governo
em relação à pandemia, do qual tem
resultado o atraso na compra de vacinas e na vacinação da população. No
fim, passa uma sensação horrível de
que, para Bolsonaro e seu governo, a
vida dos brasileiros vale menos.

O Brasil em “estagflação”
De acordo com matéria publicada
em 5 de março pela Folha de São Paulo, “O presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) está fazendo o Brasil reviver o
insólito cenário de forte aceleração da
inflação com queda da atividade econômica. A combinação, conhecida como
“estagflação" —quando estagnação econômica, ou recessão, convive com preços em alta— foi a principal marca dos
meses que precederam o processo de
impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff, a partir de maio de 2016.

Sob Bolsonaro, apesar de a economia ter encolhido 4,1% no ano passado e caminhar para uma possível
estagnação neste primeiro semestre,
a inflação deve atingir 7% em meados
do ano. Raramente isso acontece, pois
atividade deprimida tende a segurar

os preços —a não ser que outros motivos, estruturais ou políticos, detonem
o fenômeno. O principal fator para
o cenário de economia fraca hoje é a
pandemia da Covid-19, que impede
uma retomada mais livre e que tem
causado distorções no mercado. Mas,
segundo especialistas, a postura errática do presidente em relação ao
equilíbrio das contas públicas, além de
suas intervenções, como no episódio
Petrobras, tem pressionado o valor do
dólar para além do que os fundamentos econômicos justificariam, alimentando exageradamente a inflação.”
Acrescenta a matéria que “nos últimos 12 meses, o dólar subiu quase 30%
frente o real, uma das moedas que mais
se desvalorizaram no mundo, tornando mais caros os produtos importados

ou denominados na moeda americana.
Neste início de 2021, os valores em reais
(impactados pelo dólar) de commodities
internacionais agrícolas, metálicas e dos
combustíveis tiveram alta conjunta inédita —pressionando preços em várias
cadeias produtivas, como de alimentos,
bens duráveis e construção civil.”

A matéria conclui afirmando que
“o aumento de preços de alguns desses
itens, que compõem a taxa oficial de inflação (o IPCA) já é superior ao verificado nos últimos meses do governo Dilma.
Em 2015, último ano completo sob o comando da petista, a economia encolheu
-3,5%; e os preços subiram 10,6%. Hoje,
um dos poucos setores em que a aceleração da inflação ainda está abaixo do
período pré-impeachment é o de serviços, impactado pelo isolamento social.”
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FA L A N D O N O A S S U N TO
POLLYANNA RODRIGUES GONDIN*
Economista e professora da Escola de Negócios
do Centro Universitário Internacional Uninter.

PIB 2020: o que esperar
da economia em 2021?
Os dados do PIB 2020 foram
divulgados pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) e o que era esperado pelo
mercado foi confirmado: houve
uma queda de 4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.
Mas o que isso significa? Como
impacta nossas vidas? O PIB
mede o crescimento econômico.
Quando falamos em crescimento, é importante ter em mente
que estamos nos referindo à
soma do que é produzido internamente em nosso país em termos monetários. Desse modo,
esse indicador reflete o tamanho
da nossa economia.
Assim, o dado divulgado,
nos mostra que em termos monetários, nossa economia sofreu
uma queda de 4,1% em relação ao ano de 2019. Não é uma
surpresa, pois, mesmo antes da
pandemia, esperava-se uma retração econômica. Entretanto, a
pandemia veio para reafirmar e
piorar ainda mais a situação da
economia brasileira, pois diminuiu o ritmo das atividades.
Mas, e como se comportaram os três grandes setores da
nossa economia? Todos sofreram queda? O setor industrial
retraiu 3,5%, o que representa a
queda mais intensa nos últimos
cinco anos. Em termos industriais, o setor de construção civil

e a indústria de transformação,
foram as áreas dque tiveram o
pior desempenho em 2020.

O setor de serviços, que de
modo geral, é o que mais contribui para o crescimento do
PIB, foi o que sofreu uma queda
maior, retraindo 4,5% em relação ao ano anterior. Com a diminuição da circulação de pessoas, o comércio se viu de portas
fechadas, gerando uma queda
das vendas, fechamento de estabelecimentos e um maior nível de desemprego nesse setor.
Além disso, os serviços prestados às famílias e os transportes,
armazenagem e correio foram
os mais impactados no ano passado. Aqui, é importante mencionar que, apesar de ser considerado um valor baixo, o auxílio
emergencial corroborou para
que o resultado desse setor não
fosse ainda pior, o que pode nos
mostrar a relevância da continuidade desse auxílio em 2021.

Por outro lado, se o setor
de serviços e a indústria sofreu
queda, o desempenho do agronegócio seguiu um caminho
oposto, apresentando um aumento de 2,0% no ano de 2020,
se comparado com o ano anterior. Tal fato, é reflexo, em grande
medida, das nossas exportações.
Câmbio altamente desvalorizado em conjunto com o fato de

que, mesmo em crises, commodities e produtos de primeira
necessidade continuam sendo
demandados mundialmente,
permitiram um saldo positivo
desse setor no ano em que a economia apresentou uma queda
de 4,1% no seu tamanho.

Esses dados nos geram
muitas incertezas em relação
ao ano de 2021. O que sabemos
é que, o Brasil precisa mudar o
rumo e acelerar o processo de
vacinação, pois enquanto isso,
mortes estão acontecendo, pessoas estão sendo infectadas, demandando leitos hospitalares,
nossos hospitais estão lotados e
equipe médica sobrecarregada,
e o brasileiro vive com dúvidas
em relação o que deve ser feito:
isolamento ou não? Não há uma
unificação do discurso entre
políticos do nosso país, o que
dificulta ainda mais o estabelecimento de normas a serem seguidas pela população. O que sabemos é que, com esse resultado
econômico, não estamos mais
entre as 10 economias mundiais, o que não é um resultado
favorável. Para além disso, se o
leme do nosso barco não mudar
e os ventos, digo, a equipe econômica e governo não tomarem
medidas mais assertivas quanto
à pandemia, aprofundaremos
nossa crise entrando em uma
recessão econômica profunda.
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Depois de um ano de pandemia, brasileiro
ainda vê situação piorando e só espera
retorno à normalidade em 2022
Maioria já tem parentes ou amigos contaminados ou que morreram da doença
O isolamento social e as medidas
adotadas para combater a Covid-19
já tiveram impacto profundo na vida
e no sentimento dos brasileiros, depois de um ano de pandemia. O sentimento predominante é de que a situação atual está piorando e a doença
se tornou uma realidade cotidiana:
a maioria já tem parente ou amigo
que morreu ou foi contaminado pela
doença. Para a maior parte da população, ainda está distante o retorno à
normalidade: a vacinação em massa
- tida como a opção mais segura e eficaz para combater a pandemia - ocor-

rerá apenas no ano que vem.

Essas são algumas das revelações
da 6ª edição do OBSERVATÓRIO FEBRABAN - pesquisa FEBRABAN-Ipespe, realizada entre os dias 1 e 7 de
março, com 3 mil pessoas nas cinco
regiões do País. A partir dessa edição,
juntamente aos dados nacionais, haverá um recorte sobre o sentimento
nas cinco regiões do país.
A grande maioria dos entrevistados entende que a vida atual está
muito diferente do que antes e os

hábitos adquiridos nesses últimos 12
meses devem se manter ou até aumentar, como é o caso do homeoffice,
uso do álcool em gel, lavar as mãos,
compras online e tirar os sapatos ao
entrar em casa.

Para analisar os dados, o médico,
cientista e escritor Drauzio Varella e
o cientista político e sociólogo Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe participarão
de um debate ao vivo, às 11 horas,
desta terça-feira, dia 16, nos canais
da FEBRABAN.
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O sociólogo e cientista político
Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe, avalia que
alguns dos maiores impactos da pandemia se deram no campo das finanças
e nas relações familiares e sociais. "Isso
explica o desejo prioritário - quando a
maioria da população estiver imunizada - de encontrar os parentes que não
têm visto por conta da Covid", afirma.

S I T UAÇ ÃO

Diante do cenário atual, a maioria dos brasileiros também defende a
vacinação como melhor arma contra
o vírus. Além disso, diante dos números de contaminação e de mortes, e do
iminente colapso no sistema de saúde,
preponderam na pesquisa aqueles que
consideram insuficientes as medidas
restritivas adotadas por muitos Estados
e municípios contra aglomerações.

DA

PA N D E M I A

APÓS UM ANO

Abaixo, seguem os principais resultados do levantamento:

N O

3%

74%

A vida já voltou
totalmente ao
normal

Vê a situação
piorando

Nada mudou
nesse período

20%

16%

A vida já voltou
em parte ao normal

Avaliam que ela
está na mesma

CONTATO COM MORTOS E DOENTES

A maior parte dos entrevistados tem algum amigo ou
parente que foi a óbito ou apenas contaminado:

Têm algum amigo
ou parente que foi
contaminado pela
covid-19

Afirmam que a
vida está muito
diferente do
que era antes

O brasileiro ainda está dividido:

Orgulho

55%

73%

SENTIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO
2%

Têm algum
amigo ou
parente que
faleceu de
covid-19

1%
Não sabem ou
não responderam

3%

A situação está
melhorando

52%

B R A S I L

A pandemia mudou a vida da maior parte da população:

1%

9%

Com divulgação trimestral, o OBSERVATÓRIO FEBRABAN pesquisa
FEBRABAN-IPESPE, é parte de uma série de medidas da FEBRABAN para ampliar a aproximação dos bancos com a
população e a economia real, de forma
cada vez mais transparente.

VOLTA À NORMALIDADE

De isolamento social:

Não sabem ou
não responderam

13%
Alegria

46%
Nutrem mais
pensamentos
negativos

35%

21%

Esperança

Medo

20%

50%

Nutrem mais
pensamentos positivos

Tristeza

5%
Raiva

MEDIDAS CONTRA AGLOMERAÇÕES

Para a maioria da população são necessárias medidas mais restritivas:

2%
Não sabem
ou não
responderam

7%
Há exagero
nestas ações

36%
Está na
medida certa

35

55%
A fiscalização
e controle
dos estados
e municípios
ainda está
abaixo do
necessário

POSIÇÃO SOBRE A VACINA

É majoritário o entendimento de que as vacinas são a única
forma segura e eficaz de se proteger do coronavírus.

4%

77%

Não sabem
ou não
responderam

Entendem
que as
vacinas
são a única
forma de se
proteger do
coronavírus

19%
Não
confiam na
imunização
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NOTÍCIAS SOBRE VACINAÇÃO

Maioria entende que o ritmo da vacinação no
Brasil ainda é insatisfatório e lento

A maior parte dos ouvidos vê as como positivas
as notícias em torno da vacinação

3%

24%

3%

81%

Não sabem ou
não responderam

Insatisfatório
e lento.

16%

Não sabem ou
não responderam

Nem uma
coisa nem
outra

26%

Satisfatório
e normal,
considerando
a pouca
disponibilidade
da oferta
dessas vacinas

47%

acham que
são mais
negativas

Vê as como
positivas as
notícias

Meios de informação mais utilizados

82%

Televisão

56%

Redes sociais

TEMPO PARA VACINAÇÃO

Jornais/revistas

A perspectiva de alcance massivo da vacinação
é apenas em 2022

Conversas
com amigos

17%
14%

4%

5%

Não sabem ou
não responderam

Acredita que
a maior parte
estará vacinada
ainda nesse
primeiro semestre
de 2021

LIÇÕES PARA O BRASIL

Com o que o Brasil deve se preocupar ao fim da pandemia

62%
Acreditam
que ela
acontecerá
apenas em
2022

29%
Esperam deva
acontecer no
segundo semestre
desse ano

As restrições ao contato social na pandemia constituíram
uma das privações de maior repercussão emocional

4%

Ir a shoppings,
bares e
restaurantes

56%

Investir para ser autossustentável na área
de equipamentos médicos e vacinas

45%

Incentivo às áreas de
tecnologia e inovação

PLANOS PARA DEPOIS DA PANDEMIA

4%

Investimento na educação da população
para a redução das desigualdades

Voltar ao trabalho
presencial

7%

Voltar às aulas
presenciais

9%

Fazer uma
comemoração

11%
Encontrar amigos

27%

Reforma do serviço público, tornando-o
mais digitalizado e eficiente

18%

Proteção das florestas e redução dos
poluentes preservando o meio ambiente

16%

Infraestrutura, privatizando rodovias,
portos, aeroportos e o sistema elétrico

16%

MUDANÇAS CAUSADAS EM SUA VIDA

9%
Não sabem ou
não responderam

31%
Encontrar
os familiares
que não têm
visto

19%
Viajar

Depois de um ano, várias mudanças ocorreram
na vida das pessoas

Finanças e relações interpessoais

58%

Saúde mental e emocional

57%
53%

Ambiente de trabalho
A forma de consumir
Estudos e saúde física
A fé e a espiritualidade

38%
35%
25%
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HÁBITOS QUE VIERAM PARA FICAR

COMPORTAMENTO NA PANDEMIA

Dentre os que mais devem sofrer alterações,
destacam-se aqueles relacionados à higiene

A pesquisa mostrou que os brasileiros estão usando máscaras para
sair de casa e que as pessoas mantiveram as atividades essenciais

Lavar sempre as mãos
e/ou passar álcool gel

91%

Higienização dos produtos
comprados e embalagens

Estão usando máscaras para sair
mantiveram as atividades essenciais

93%

Vão algumas vezes ao
supermercado

84%

65%
26%

Vão sempre ao supermercado

Não entrar em
casa com sapatos

74%

Intensificação das
compras online

74%

Aulas/cursos
online

Se deslocam ao trabalho
algumas vezes

confraternizações por
chamadas de vídeo

52%

consultas de
telemedicina

50%

20%
34%

Não saem para trabalhar
Já não saíam antes da pandemia

59%

39%

Sempre saem para trabalhar

63%

home-office com reuniões
por videoconferências

37

6%

Deixaram de ir a
restaurantes e bares

72%
77%

Não estão frequentando praias

EDUCAÇÃO EM CASA

Quanto às atividades educacionais, a grande maioria
não está saindo (ou as pessoas da casa) para estudar
Não está saindo para
estudar
Saem algumas
vezes apenas
Saem sempre

42%
Têm filhos em
idade escolar

71%

Revelam que elas já
foram normalizadas

7%

1%
Não quiseram
responder

3%

69%

Filhos que estudam em escolas que já
estão oferecendo aulas presenciais:

Afirmam que as
aulas ainda não
são presenciais

30%
69%
Estão
enviando
os filhos
às aulas

30%

Estão os
mantendo
em casa

1%
Não quiseram
responder

Pais que ainda não liberaram os filhos
para as aulas presenciais:

26%
Os filhos frequentarão
presencialmente
quando declinar o
número de casos

16%
Não sabem
ou quiseram
responder

37 %
57 %
Sentem
inseguros
com a ida
dos filhos
à escola

Estão
seguros

6%
Não quiseram
responder

28%
Vai esperar
que os
próprios
filhos estejam
imunizados

30%
Pretendem
fazê-lo apenas
quando a
maioria da
população
estiver vacinada

38

MUNDO EMPRESARIAL

ABRIL 2021

EDIÇÃO 288

XXV RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2021

registra EBITDA de R$ 5,1 bilhões
e amplia investimentos para diversificar
seus negócios
Em ano de instabilidade do mercado mundial, companhia
manteve investimentos em Programa de Tecnologia e
concluiu expansão de sua planta industrial

Mesmo diante dos impactos da
pandemia na economia global, a
CBMM seguiu seus planos de investimento para 2020, finalizando o projeto de expansão de sua planta industrial em Araxá, Minas Gerais. Foram
investidos um total de R$ 3 bilhões na
nova área fabril, que tem previsão de
inauguração no primeiro quadrimestre deste ano. Com isso, a companhia
terá capacidade para produzir, anualmente, 150 mil toneladas de produtos
de nióbio.

Em linha com o registrado em
2019, a empresa apresentou EBITDA de R$ 5,1 bilhões, uma pequena variação de - 3,5%. O resultado
estável, em um cenário internacional de incertezas, é reflexo dos resultados positivos de suas vendas
no exterior, principalmente na Ásia.
O lucro líquido da CBMM somou R$
2,5 bilhões e a receita líquida foi de
R$ 6,98 bilhões, uma queda de 19%
com relação ao ano anterior, puxada
por uma mudança no mix de produtos comercializado e pelos impactos
da pandemia em setores relevantes
como o automotivo, estrutural e aplicações especiais.
A venda total de produtos de Nióbio (incluindo ferronióbio e produtos
especiais) apresentou queda de 20%,

em linha com a redução do mercado,
totalizando 72 mil toneladas. A China
manteve-se como principal mercado
da companhia com 44% do volume
de vendas de ferronióbio, seguida dos
demais países asiáticos (como Japão,
Coreia do Sul e Índia), que representaram uma fatia de 19%. A Europa absorveu 17% das vendas da empresa,
enquanto as Américas, principalmente EUA e Brasil, somaram 13%.

Para 2021, a companhia mantém
perspectiva otimista e pretende retomar os patamares de 2019 no que diz
respeito ao volume de vendas. Além
disso, a CBMM dará continuidade aos
investimentos em seu Programa de
Tecnologia, na ordem de R$ 200 milhões por ano, destinando 60 milhões
ao seu Programa de Baterias, um
montante cerca de 60% superior ao
aportado em 2020.
Com estratégia direcionada a novos negócios que apresentem sinergia com o nióbio, a empresa avalia a
aquisição de startups internacionais
que possam acelerar ainda mais seus
desenvolvimentos na frente de baterias elétricas. Há perspectiva de que
os mercados não tradicionais, fora da
siderurgia, representem 35% da receita da CBMM até 2030, sendo 25%
referentes às baterias.

No topo
do Nióbio
A CBMM é líder mundial
na produção e comercialização de produtos de Nióbio,
a CBMM possui mais de 400
clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios
e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e
Estados Unidos, a companhia
fornece produtos e tecnologia
de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Fundada em
1955, em Araxá, Minas Gerais,
a CBMM conta com um programa de tecnologia que amplia as aplicações do Nióbio e
contribui para o crescimento e
diversificação deste mercado.
Em 2019, a companhia investiu na 2DM, empresa com sede
em Singapura, dedicada à produção de Grafeno.
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Modesto Carvalho de Araujo Neto, presidente

Drogaria Araujo:
115 anos de muito sucesso
Tradição vencedora do Prêmio
Top of Mind – MercadoComum –
Marcas de Sucesso de Minas Gerais,
como uma das marcas mais destacadas pelos mineiros, a Drogaria Araujo – comandada por Modesto Araujo
(foto) – é considerada a maior rede
de drogarias de Minas Gerais, uma
das maiores do Brasil, sinônimo de
confiança e conveniência na vida
dos mineiros. A Araujo celebrou 115
anos de sua fundação em março.
Essa história de sucesso, iniciada em 1906, é também uma história de pioneirismo e compromisso
com o cliente: o primeiro plantão 24
horas na cidade, o primeiro telemarketing, a primeira drogaria do país
com serviço drive-thru, a primeira

drugstore. Quando o assunto é inovação e serviços que tornam a vida
das pessoas melhor, a Araujo chega
sempre na frente.

Para comemorar em grande estilo, a Araujo vem realizando uma
inovadora campanha: a cada R$115
em compras, os clientes concorrem
a uma casa nova. E para quem comprar pelo App, site ou Drogatel e optar retirar suas compras pelo Clique
Retire, terá ainda um sorteio extra
de um iPhone 12. Para participar
é muito simples basta cadastrar a
nota fiscal da compra no site www.
araujo.com.br .
Marca de sucesso - A Araujo também está comemorando o sucesso da

marca exclusiva Mió, que conta, atualmente, com mais de 130 produtos.
Recentemente, a marca lançou a linha especial de suplementos alimentares. “O lançamento já estava planejado, mas o crescimento expressivo
do mercado de vitaminas neste cenário de pandemia acelerou o processo. A linha contempla produtos para
atender a diversos públicos e diferentes necessidades nutricionais, de
acordo com sua orientação médica,
pensando sempre na qualidade de
vida e bem-estar das pessoas, nosso
foco principal”, comenta Gabriella
Mascarenhas, farmacêutica e gestora
comercial da Mió. Os produtos estão
disponíveis nas mais de 250 lojas da
Drogaria Araujo em 38 cidades de
Minas Gerais e, para todo o Brasil.
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Mater Dei entre os 10 melhores hospitais
do Brasil e o melhor de Minas Gerais
Pedro Vilela/Agência i7

O Hospital Mater Dei está entre os
10 melhores hospitais do Brasil, entre
público e privado, na lista dos melhores hospitais do mundo. A unidade é a
única de Minas Gerais na lista das 10
melhores, que conta ao todo com 96
centros de saúde.

A pesquisa foi realizada pela renomada revista americana Newsweek, em
parceria com a empresa de pesquisa de
dados Statista Inc, para selecionar os
2.000 hospitais de maiores destaques
no mundo, cobrindo ao todo 25 países.
Para o presidente da Rede Mater
Dei de Saúde, Henrique Salvador, figurar
entre os 10 melhores hospitais do Brasil
e o melhor de Minas Gerais evidencia o
trabalho e investimentos realizados nos
últimos anos em novas tecnologias, em
capacitação contínua dos profissionais
que atuam na Rede e em qualidade e

segurança atestados por certificadoras
internacionais, colocando sempre o paciente no centro do cuidado.
“Nos honra muito saber que o Mater Dei está nessa lista, principalmente porque 2020 foi um ano de muitos
desafios para todos nós da saúde, e
2021 continua sendo. Com visão estratégica e mantendo a filosofia desde
a nossa criação, estamos conseguindo
passar por esse momento conquistando ainda mais a confiança dos nossos clientes”, conta o presidente.

De acordo com a editora-chefe da
revista, Nancy Cooper, publicada na
página da Newsweek com a lista, essa
seleção pode ser a mais importante já
feita pelo periódico: “como os eventos
de 2020 deixaram claro, nossas vidas
e as de nossos entes queridos podem
depender do tipo de assistência mé-

dica a que temos acesso. Os 2.000
hospitais mencionados nesta lista se
destacam por sua excelência consistente, incluindo médicos renomados,
cuidados de enfermagem de primeira
linha e tecnologia de ponta.”
METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a construção da lista com os
melhores hospitais, a revista busca
informações em três fontes: recomendação de especialistas médicos, resultados de pesquisas com os pacientes
e performance médica dos hospitais.
Com base nesses dados, é construído um ranking que varia em
quantidade de hospitais em cada país,
de acordo com as informações disponíveis. No Brasil foram 96 centros de
saúde, nos EUA a lista contou com
350, e em Israel apenas com 10.
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Núcleo Metropolitano de Arquitetura
e Design prevê crescimento em 2021 e
aumento de participantes em Minas Gerais
Com cinco regionais no estado, o programa de reconhecimento a profissionais
da área de Arquitetura, Design e Decoração celebra bons resultados
O Núcleo Metropolitano de Arquitetura e Design, um programa de reconhecimento aos profissionais das áreas
de Arquitetura, Design e Decoração,
celebra a chegada de 2021 com bons
resultados. Apesar da pandemia, o projeto ampliou seus negócios ao longo do
ano passado, e hoje atua em 19 cidades
de seis estados brasileiros. Em Minas
Gerais, está presente em Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas
e Divinópolis, com cinco regionais que
reúnem 110 lojistas e 5372 profissionais do setor cadastrados.
A meta para este ano é aumentar
em 40% o volume de negócios gerados entre empresas e profissionais
que fazem parte do Núcleo Metropolitano com ações de marketing. “Em
2020, tivemos um crescimento de
32% no mercado de construção civil,
principalmente no que se refere ao

acabamento e etapas finais, como a
instalação dos pisos, revestimentos,
metais, louças, pinturas e decoração.
Este é o foco dos produtos das nossas
empresas”, explica o presidente e idealizador do programa, Fábio Ordones.
Foi em 2015 que ele montou o
Núcleo Metropolitano de Arquitetura
e Design e, desde então possui 465
empresas cadastradas e já atingiu
a marca de R$ 1 bilhão em negócios
gerados - em 2020, o volume de negócios foi de cerca de R$ 300 milhões,
superando o valor obtivo nos primeiros anos do grupo até 2019, quando
ultrapassou a casa dos R$ 500 milhões. Além disso, somos o programa
de benefícios e pontuação que mais
cresce e com grande representatividade no mercado de arquitetura, design e decoração. Temos uma equipe
especializada que realiza ações, even-

tos e campanhas. 860 profissionais
de todo o Brasil já viajaram conosco”,
afirmou. Atualmente são 359 lojas
participantes e 13838 profissionais
cadastrados no Núcleo Metropolitano
que conta com 19 regionais existentes nos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Mato Grosso, Distrito
Federal e Tocantins.

Segundo Fábio, ainda há uma demanda reprimida no mercado, mas a
possibilidade de ter clientes com um
staff formado por arquitetos, designers
e decoradores, ampliam as possibilidades de negócios. “Nosso objetivo maior
é o fortalecimento do mercado como
fruto da união de empresas que poderão oferecer produtos e serviços cada
vez melhores aos seus clientes, através
da intermediação dos profissionais que
também fazem parte do Núcleo Metropolitano”, ressalta o empreendedor.

Sobre o Núcleo Metropolitano
Idealizado e criado em 2015,
pelo empreendedor Fábio Ordones, o
Núcleo Metropolitano de Arquitetura
e Design é um programa de reconhecimento aos profissionais das áreas
de Arquitetura, Design e Decoração
presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Tocantins,
Mato Grosso e Distrito Federal, com
19 regionais da empresa em Ribeirão
Preto, Bauru, São Carlos, Araçatuba e
São José do Rio Preto (SP); Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Patos de

Minas e Divinópolis (MG); Curitiba,
Maringá, Ponta Grossa, Londrina e
Cascavel (PR); Cuiabá e Sinop (MT),
Brasília (DF) e Palmas (TO).

Atualmente são 359 lojas participantes e 13838 profissionais cadastrados, e o volume de negócios gerados já atingiu a marca de R$ 1 bilhão.
Para estreitar o relacionamento e
manter conexões entre os profissionais e as empresas participantes, o
Núcleo Metropolitano promove pa-

lestras, workshops, encontros e viagens, em experiências únicas, no qual
vivencia as novidades do mercado e
atende melhor seus clientes. Esse enriquecimento cultural impacta tanto
no aprimoramento profissional como
pessoal dos participantes. O objetivo
é fortalecer laços através dos negócios
e valorizar e incentivar os bons profissionais com um programa focado em
agregar conhecimento profissional e
experiências que fazem a diferença e
transformam o mercado.

42

MUNDO EMPRESARIAL

ABRIL 2021

EDIÇÃO 288

ATOMX – Holding de Energia
inicia operações no Brasil
Com investimento de 740 milhões em 2021, fundo americano - RPX Capital - investe
no Brasil abrindo verticais buscando uma redução de até 95% no custo de energia
Divulgação

Investir no Brasil têm sido - cada
vez mais - a chave do sucesso para as
corporações. De olho no mercado e
com o propósito de melhorar a indústria energética e automotiva do país,
a RPX Capital - holding que tem como
objetivo servir de curadoria para todas as empresas com inovação tecnológica em setores old age - investe e
abre a AtomX, grupo de energia que
produz motores, baterias e turbinas
através de combustivel patenteado e
100% natural, utilizando uma tecnologia própria desenvolvida e produzida por processos químicos, mecânicos e elétricos.

Com seu público alvo bem vasto,
que pode alcançar quaisquer tipos
de indústrias - como, por exemplo,
concessionárias e distribuidoras de
energia - o aumento de lucro e proatividade não dependentes do mercado
petrolífero ganha destaque. "Estamos
conduzindo o investimento em um
futuro promissor, que trará mais eficiência e eficácia para todos aqueles
que usarem. Nós temos uma diminuição de 95% no custo de produção de
energia, o que a tornará mais acessível para todos e pode desonerar boa
parte dos investimentos em energia
em indústrias e empresas", comenta
Rafael Pimenta, CEO da RPX Capital.

O investimento inicial de 740 milhões já está sendo feito. Uma equipe de executivos está acertando os
detalhes iniciais nos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Pernambuco
e Paraná para atender os anseios
e regulamentações governamentais e privadas, acelerando assim, a
operação da holding. Para facilitar

Rafael Pimenta, CEO da RPX Capital

e ampliar seus serviços, o grupo foi
dividido em verticais. Sendo elas: Geração Distribuída, que tem 23 usinas
de 5 Megawatt-hora (MWh) cada, já
em fase de construção, gerando 115
MWh; Comercializadora de energia, que atuará no mercado livre de
energia e super geradores, que são
até 1100x mais eficientes, o modelo
residencial gera 5.000 watts, 4 Kva,
sendo bivolt e bifásico e tem 80 horas de funcionamento com menos de
10 reais de combustível.

Dentro dos próximos cinco anos,
os objetivos da holding é ter 15.000
usinas outorgadas de 5 MWh cada,
iniciar a comercialização de energia
no mercado varejista e colocar em
produção super motores elétricos na
fábrica, que chegam a 15000 Kva, "A

AtomX não está apenas revolucionando o setor energético, ela está se posicionando como novo player nacional
em tecnologia energética, entrando
em várias frentes simultâneas, usando
tecnologia própria e as melhores mentes do mercado. O ano de 2021 será o
nosso palco", finaliza Rafael Pimenta.
Fundada em 2020, por Rafael Pimenta, a RPX Capital é uma holding
que tem como objetivo servir de curadoria para todas as empresas com
inovação tecnológica em setores old
age. Abaixo dela se destacam grandes grupos com atuação em diversos
setores como mercado de energia,
saúde, fundos, financeira, bancos,
turismo, marketing especializado,
alimentação, ativos digitais, imobiliários e logística.
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Bem Brasil e o foco na gestão
sustentável da água
Líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, empresa reutiliza 90%
do recurso hídrico absorvido em seus processos produtivos da unidade Perdizes
Divulgação

Instituído pela Organização das
Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial
da Água, celebrado no dia 22 de março, tem o objetivo de reforçar a importância de se ampliar as ações para
a preservação das fontes hídricas, essenciais à sobrevivência humana. Na
Bem Brasil Alimentos, a preocupação
com o tema está no DNA da empresa.
Desde sua inauguração, o consumo
consciente e a gestão sustentável desse recurso estão atrelados às práticas
e à cultura organizacional. Tanto que
a companhia reutiliza 90% da água
absorvida no decantador do lavador,
além de tratar os 10% restantes. E
continua implementando iniciativas
pioneiras para reduzir ainda mais os
impactos ambientais do negócio.
Um dos destaques dessa atuação

responsável é a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), grande desafio
na época da inauguração da sua primeira fábrica, em 2006. O clima quente e úmido de Araxá, no Triângulo Mineiro, exigiu a criação de um método
específico, único e, ao mesmo tempo
sustentável, para realizar a limpeza
físico-química e biológica dos resíduos gerados na linha de produção,
antes de devolvê-los ao corpo hídrico, dentro de padrões estabelecidos
pelo órgão ambiental. A unidade ainda conta com uma ETA - Estação de
Tratamento de Água, que tem como
principal objetivo garantir os padrões
de potabilidade ao consumo humano.
Outra ação importante é a fertirrigação das lavouras, na planta de
Perdizes, que aproveita os efluentes

líquidos tratados e é considerado
um dos métodos mais eficientes na
utilização sustentável dos recursos
hídricos e economia de água, prática
associada à chamada “Economia Circular”. Além disso, dentro do próprio
processo produtivo da companhia, há
equipamentos que consomem menos
as fontes naturais e possibilitam a recirculação em algumas fases. “A sustentabilidade nasceu com a empresa,
antes mesmo de ser prática comum
no mercado. Os investimentos e a
busca por inovação no setor ambiental são permanentes e com resultados
eficientes aqui. Aliás, acreditamos
que, para crescermos e nos mantermos prósperos, é preciso respeitar
todo o ecossistema”, ressalta a supervisora de Meio Ambiente da Bem Brasil, Érika Araújo.
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NOVOS PROJETOS
Ela acrescenta que, atualmente, a
companhia, líder em vendas de batata
pré-frita congelada no país, implanta
novos projetos estratégicos de gestão da água, incluindo a captação de
chuva para destinar às áreas internas e à jardinagem. “Poderemos ter
um reuso mais nobre, como com irrigação de plantas, limpeza de pisos,
descargas de vasos sanitários, dentre

outros. É uma iniciativa que compreende componentes nas várias etapas
do processo: transporte da água da
chuva através de tubos, filtragem e
armazenamento em grandes tanques
para reutilização ou recarga em grande escala”, explica.

Érika ressalta que a escassez
da fonte hídrica afetaria, ao menos,
dois terços da população mundial
em 2050, segundo relatório da ONU.
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“Isso quer dizer que trabalho e dedicação na indústria alimentícia serão
necessários para garantir a qualidade da água e a segurança alimentar”,
conclui. A Bem Brasil também realiza treinamentos internos com os
colaboradores – para consumo consciente do insumo nos nossos processos – e atividades de sensibilização
e orientação da comunidade, especialmente escolas, sobre a utilização
racional da água.

Opções saborosas e práticas para
o home office e o homeschooling
Com as pessoas passando mais tempo em casa, é crescente
a busca por produtos que ofereçam conveniência e
facilitem a rotina de preparo dos alimentos
Conveniência é uma das palavras
de ordem neste momento, em que
muitas pessoas ainda precisam conciliar o home office e o homeschooling. Em função do aumento do tempo dentro de casa, com as crianças,
pesquisas mostram que as famílias
mudaram seus hábitos de consumo
e estão em busca de alimentos práticos e de fácil preparo, especialmente
quando aliados a sabor e à alta qualidade. Com um portfólio de cerca de
20 itens e mais de 10 formatos de batatas pré-fritas congeladas, segmento
no qual é líder em vendas no país, a
Bem Brasil oferece opções deliciosas
para garantir comodidade e, também, prazer e alegria à rotina diária.
Essa tendência já era grande
antes do surgimento da pandemia.
Agora, com o avanço de uma segunda
onda, se intensificou. “Certamente,
uma das tarefas que demanda mais
tempo no dia a dia é o preparo das
refeições, incluindo a necessidade
de variar os lanches para os filhos ao
longo da semana. E quem vive essa
realidade de ter que permanecer em
casa, com tantas atribuições, passou

a valorizar mais o
tempo livre. Então,
disponibilizar produtos gostosos e
que facilitem a vida
do consumidor faz
toda a diferença”,
ressalta o diretor comercial da empresa, João Ricardo Coleoni.

O mix da Bem Brasil conta com
alternativas versáteis, que vão do
congelador direto para o seu forno
ou fogão. Entre elas, anéis de cebola, mandioca e polenta palito, batata
doce e os variados cortes da batata
tradicional. Os produtos podem ser
fritos ou assados, entrar como ingredientes de diferentes pratos, acompanhar todo tipo de carne ou, ainda,
servir de entradas ou petiscos.

Como forma de inspiração para
diversificar e/ou incrementar o cardápio, ainda é possível acessar o e-book “Receitas Bem Brasileiras”. São
10 preparações inéditas, com itens do
mix da empresa, todas elaboradas a
partir de ingredientes regionais ou de
releitura de pratos típicos. As receitas

são de autoria do chef mineiro Thiago
Emílio, proprietário do SamThiago
Bistrô, um dos mais renomados restaurantes de Araxá (MG), município
onde fica a sede da Bem Brasil.

A Bem Brasil é fabricante 100%
brasileira de batata pré-frita congelada
e flocos desidratados de batata, a Bem
Brasil foi fundada em dezembro de
2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro.
Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região:
a de Araxá e a outra no município de
Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas,
geram mais de 600 empregos diretos e
de 2 mil indiretos. A companhia é líder
em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano,
mais de 250 mil toneladas de produtos.
Além disso, seu mix contempla mais de
20 itens voltados para food service e
varejo nacional.
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FIEMG doa mais respiradores para
montagem de novos leitos de UTI
100 novos equipamentos foram entregues ao governo de Minas e são fundamentais
para o atendimento a pacientes em tratamento contra a COVID-19
A FIEMG, em parceria com indústrias de Minas Gerais, doou, dia 22/03,
mais 100 ventiladores mecânicos para
o governo do Estado. A iniciativa permitirá a montagem de 100 novos leitos
de UTI para atendimento a pacientes
da Covid-19. Abertura acontecerá nos
próximos dias nos municípios de Belo
Horizonte, Betim, Juiz de Fora, Timóteo,
Montes Claros, Viçosa, Ponte Nova, São
Lourenço, Paracatu e São João del-Rei,
beneficiando todas as regiões de Minas.
O critério utilizado para a distribuição
dos equipamentos foi definido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que
identificou locais com capacidade de
abertura imediata de leitos de UTI.

"A mobilização da indústria está
ajudando a ampliar a capacidade de
atendimento nas UTI’s em todo estado. Além disso, doamos 180 leitos
para hospitais filantrópicos que já estão em pleno funcionamento. No total,
são mais de 300 municípios contemplados com as doações de leitos ou
respiradores, ajudando a salvar a vida
de milhares de mineiros", pontuou o
presidente da FIEMG, Flávio Roscoe.
O líder industrial mineiro destacou
também que, graças à sensibilidade do
governo de Minas, a indústria continuou
atuante, trabalhando de maneira contínua e segura. "Não faltaram produtos
essenciais na casa dos mineiros e a boa
notícia é que todos estão trabalhando,
graças aos protocolos que garantem a
segurança e eficiência do setor produtivo. O setor industrial tem honra e orgulho de contribuir com o estado neste
momento difícil", destacou Roscoe.
E o trabalho de mobilização da Federação mineira para ajudar o governo

Flávio Roscoe e governador Romeu Zema

estadual a enfrentar a pandemia da Covid-19 foi reforçado pelo governador
Romeu Zema. De acordo com o chefe do
Executivo mineiro, a parceria da FIEMG
foi fundamental para que o estado pudesse dobrar a sua capacidade de atendimento em leitos de UTI, passando de
2.072 leitos, para os atuais 4.364.

"Logo que a pandemia começou, a
FIEMG se disponibilizou a contribuir.
Conseguimos 1.600 respiradores que
já salvaram muitas vidas e, agora, com
mais 100 unidades desse aparelho, vamos atender um número substancial de
pessoas. O governo do estado vai continuar fazendo tudo o que for necessário
para salvar vidas, essa é a grande prioridade. O momento é triste, mas nos ensina que a solidariedade e as parcerias são
muito importantes", sinalizou Zema.
Desde o início da crise sanitária
causada pela pandemia, a FIEMG vem
atuando com o intuito de mitigar os
danos causados pela Covid-19. Em

2020, a Federação mobilizou a indústria e possibilitou a doação de 1.600
ventiladores pulmonares, por meio
do projeto Inspirar. Uma série de outras medidas foi possível graças a esse
mutirão empresarial, como a construção de centenas de leitos exclusivos
para tratamento de pacientes com
Covid-19 a fabricação e distribuição
de milhares de litros de álcool glicerinado 70%, máscaras e jalecos.
Recentemente, o setor produtivo
mineiro, por meio da FIEMG, abraçou a campanha Unidos pela Vacina,
iniciada por Luiza Trajano, presidenta do Conselho de Administração do
Magazine Luiza. Por meio do Conselho Estratégico da Federação mineira, que reúne os maiores industriais
do estado, a FIEMG também irá doar,
para 200 municípios, itens essenciais
para que a vacinação da população
ocorra de maneira mais eficaz e rápida, como seringas descartáveis, luvas,
jalecos, câmaras frias e freezers.
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Direcional engenharia celebra 40 anos e
vê muitas oportunidades de crescimento
Inovação e novos negócios com o lançamento da Riva Incorporadora ampliam
capacidade do grupo empresarial que nasceu em BH, ganhou escala nacional
e se tornou um dos maiores da construção civil no país
Divulgação

Raio X
Grupo Direcional
(Direcional Engenharia
e Riva Incorporadora)
DIRR3, na bolsa de valores
Fundação: 1981
Colaboradores: 6 mil
Presença: AM, AP, BA, CE, DF, ES,
GO, MG, PA, PE, RJ, RO, RS e SP
Unidades lançadas:
150 mil apartamentos para
famílias de baixa e baixíssima
renda nos últimos 12 anos
Método construtivo proporciona
redução de 85% de resíduos
sólidos em obras.
1º lugar em gestão de resíduos
em canteiros de obras, segundo
Sinduscon-MG.
Transformação digital permite
realizar vendas 100% digitais,

A Direcional Engenharia celebra
40 anos de atividade em 2021. Ao longo do tempo, com atitude inovadora, a
construtora conquistou protagonismo
no cenário e se consolidou como uma
das grandes
marcas nacionais na construção civil.
Em uma conta conservadora, cerca
de 600 mil brasileiros moram em um
imóvel Direcional atualmente. Juntos,
seriam a 35ª maior cidade do país.
São famílias que passaram a ter moradia própria, com infraestrutura e
em ambientes melhores que lhes permite uma vida mais promissora.

Criada em BH, a partir do sonho
grande do engenheiro Ricardo Valadares Gontijo, a Direcional percorreu uma trajetória de sucesso que
poucas companhias alcançam.

“Trilhamos um
caminho com
ética, seriedade, comprometimento e foco, apesar
dos desafios e dificuldades”, celebra Dr.
Ricardo Gontijo, hoje presidente do Conselho de Administração da Direcional.
“Criamos uma empresa com uma cultura vibrante, com pessoas apaixonadas
pelo que fazem e isso nos motiva a cada
dia fazermos sempre o melhor”, diz.
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A Direcional ganhou escala nacional, conquistou parceiro privado,
abriu capital na bolsa de valores em
2009, transformou-se digitalmente,
fortaleceu sua atitude inovadora,
implantou métodos construtivos
originais e tornou-se uma das companhias com maior eficiência operacional do setor.
“Temos alguns pilares básicos que
direcionam todos os nossos negócios.
Trabalhamos com processos e metodologia construtiva industrializada
que proporcionam excelente eficiência operacional e ganho de escala”,

explica Ribeiro, CEO da Direcional
há cerca de dois anos, após 15 anos
de atividades em outras funções na
Companhia.

Ricardo assumiu os desafios de
manter a empresa pulsante e sonhando grande. “Seguimos com uma visão
de longo prazo e temos muitas perspectivas de crescimento pelos próximos anos e vontade de fazer ainda
mais e ajudar as pessoas a realizar
seu maior sonho, a conquista da casa
própria”, afirma o executivo.
O caminho se mostra promissor.
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No ano passado, apesar de todas as
adversidades impostas pela pandemia da Covid-19, a Companhia conquistou seguidos recordes operacionais. O 4º trimestre de 2020 (4T20)
foi o melhor trimestre de lançamentos da história da Companhia, alcançando o valor de R$ 697 milhões,
crescimento de 26% sobre o 4T19 e
de 21% em relação ao trimestre anterior. Também no mesmo período,
a Companhia registrou novo recorde
de vendas líquidas pelo terceiro trimestre consecutivo: R$ 523 milhões,
crescimento de 41% em comparação
ao 4T19 e de 14% sobre o 3T20.

Inovação e obras limpas
Divulgação

Com o DNA voltado para a inovação, a Direcional sempre buscou
adotar novas técnicas de construção
que estavam sendo implementadas
mundo afora. Enviou especialistas
especialmente para Ásia e Oriente
Médio, regiões de forte aceleração
na construção civil.

Em 2009, a Companhia foi pioneira no setor de engenharia do país
ao implementar um processo com
uso intensivo de paredes de concreto, que lhe permitiu ampliar escala e
produtividade nas obras.

Mais recentemente, em 2017,
um novo momento disruptivo. A
Companhia foi a pioneira no uso
de formas de alumínio com injeção de concreto na construção dos
condomínios.

Hoje, a Direcional é capaz de erguer duas torres de cinco andares,
da fundação ao acabamento, em
45 dias. O uso deste método construtivo permitiu que a construtora
alcançasse um índice de 99,6% de
industrialização em seus canteiros.

Como resultado ambiental, garante ainda uma obra mais sustentável com baixos índices de desperdícios de material de rejeitos nos
canteiros com cerca de 85% menos
volume de resíduos em comparação

com o método tradicional de alvenaria estrutural. Essa metodologia
garantiu à construtora o 1º lugar no
prêmio Sinduscon-MG de Boas Práticas em Gerenciamento de Resíduos em Canteiros de Obras.
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Divulgação

Ricardo Ribeiro, engenheiro civil formado pela UFMG, 17 anos de Direcional
Engenharia e atual CEO. Assumiu a Companhia há pouco mais de dois anos e vivencia
desafios que poucos executivos terão ao
longo de toda carreira. Enquanto o setor de
construção no Brasil voltava a ganhar tração no período, com as condições de financiamento e taxas de juros em níveis historicamente baixos, a transformação digital
dos negócios reconfigurava tendências e o
relacionamento com clientes. Mas, ao mesmo tempo, a Covid-19 encobriu o planeta e
impôs um nível de agilidade e resposta que
poucos negócios estavam preparados para
entregar. A Direcional foi um deles.
A que o sr. atribui os resultados
operacionais muito bons obtidos
pela Direcional ao longo de um ano
bem complicado como o de 2020?

ENTREVISTA

Preparado
para o futuro
RICARDO RIBEIRO | CEO

Ricardo Ribeiro – De fato, um ano
de enormes dificuldades e incertezas
de grande impacto. Ainda assim tivemos recordes trimestrais ao longo do
ano. Vários fatores contribuíram. O
primeiro e sem dúvida alguma um dos
mais relevantes foi o fato de nossos
times se manterem engajados e comprometidos, apesar de todos os desafios da pandemia. Estávamos prontos
para a transformação digital, com novos meios para alcançarmos a jornada
do cliente de forma mais inovadora
e com vendas 100% online, quando
a pandemia chegou. Mas o que seria
algo a ser implementado de modo cadenciado teve que ser acelerado em
função das restrições de mobilidade
e distanciamento. A ressignificação da
casa pelas pessoas também impulsionou a realização do sonho de se ter o
próprio lar. E esse desejo encontrou a
oferta de crédito e financiamento para
imóveis em níveis inéditos e bastante
favoráveis em décadas no país.
O mercado da construção civil vive ciclos longos e é bastante
competitivo. Na bolsa de valores,
inclusive, vimos a chegada de no-
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vas companhias do setor. Como a
Direcional consegue se distinguir?
Investimos e buscamos o tempo todo inovações, novos processos
que gerem valor, soluções que criem
oportunidades. Nos últimos 12 anos,
trouxemos ao mercado brasileiro
novas metodologias construtivas
que nos permitiram ganhar escala,
padronizar atividades, elevar a produtividade das equipes e ter ganhos
de eficiência acima do mercado. Na
jornada de atendimento e venda
com os clientes, passamos por uma
profunda transformação digital nos
últimos anos, antes mesmo da pandemia, como falei. Na linha de frente dos
negócios, atuamos com diversidade
geográfica, capilaridade e com protagonismo em mercados em que nos
tornamos referência.

MUNDO EMPRESARIAL

tos. E eles não estão longe. Uma parte
do nosso banco de terrenos equivalente a 10 bilhões de reais está muito
perto de ter os licenciamentos aprovados para início de obras. Esse movimento vai depender das condições
de mercado e da economia, mas o que

quero ressaltar é o fato de que estamos
prontos e muito bem posicionados em
todos os estados em que atuamos para
contribuir de forma relevante que só a
indústria da construção civil é capaz
de entregar à sociedade e ao desenvolvimento do país.
Divulgação

Onde estão as oportunidades
de crescimento para a Companhia
ao longo dos próximos anos?

O Brasil ainda é muito carente
em relação a habitação. Há muito o
que ser feito. Há uma demanda estimada de cerca de 11,9 milhões de
domicílios até 2030, sendo 62% para
atender famílias com renda até 3 salários mínimos e 32% de 3 a 10 salários. Atender a esse perfil de público
requer conhecimentos, experiência,
práticas e soluções bastante específicas. Estamos nesse caminho em toda
nossa história, trazendo inovações,
oferecendo produtos específicos e,
sobretudo, conhecimento profundo
sobre os anseios e necessidades dos
nossos clientes na busca pela realização do sonho da casa própria.
E a companhia está preparada
para essa longa jornada?

Preparada e atenta para desafios e
novas oportunidades. Para se ter uma
ideia, temos hoje em construção 21,4
mil unidades em andamento. Nossa
capacidade operacional pode rapidamente e com conforto dobrar esse
número para desenvolver novos proje-

Riva sai na frente
Enquanto atua fortemente
no mercado de baixa renda, no
âmbito do Programa Casa Verde
e Amarela, antigo Programa Minha Casa, Minha Vida, a Direcional vislumbra uma nova avenida
de crescimento com a chegada
da Riva Incorporadora ao grupo
empresarial.

A nova empresa foi criada
no ano passado para atuar e ser
referência nacional no segmento médio econômico e atender
a famílias com renda entre 6
mil e 11 mil reais e preços de
apartamentos na faixa de 200
mil a 500 mil reais. Nos últimos
anos, esse perfil de comprador
passou a contar com condições
bastante favoráveis de crédito
imobiliário e financiamento da
casa própria.
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De acordo com Paulo Assis,
CEO da Riva Incorporadora, trata-se de um segmento de mercado
ainda pouco explorado e para o
qual o grupo já estava preparado
para atender e possuía know how,
metodologia construtiva para ganhar escala com qualidade e amplo conhecimento de mercado das
praças onde tem presença inicial
– Amazonas, Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais.
A Riva possui um banco de
terrenos no valor geral de vendas aproximado de 5 bilhões
de reais, o que de largada já lhe
confere uma posição estratégica
e privilegiada, afirma o executivo. “Trabalhamos com a meta de
fazer a Riva tão grande quanto a
Direcional nos próximos anos”,
avisa Paulo Assis.
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P E S Q U I S A E M FA S E D E C O N C LU S ÃO :

26º Prêmio Top of Mind | MercadoComum
Marcas de Sucesso – Minas Gerais - 2021
MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios - ora em seu 28º ano de circulação
contratou, com absoluta exclusividade,
a Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. para realizar a pesquisa deste ano sobre as marcas mais lembradas
pelos mineiros e, com isso, estabelecer
os fundamentos técnicos para a escolha
daquelas que serão premiadas com o título de vencedoras do XXVI Prêmio Top
of Mind – MercadoComum – Marcas
de Sucesso – Minas Gerais – 2021. Esta
pesquisa é considerada 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 refratário ao expor, principalmente, a
suas opiniões e opções pessoais.
A pesquisa, que entrou em campo
no dia 22 de fevereiro já está em processo de formatação dos dados, ponderação das respostas e definição das

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

marcas vencedoras. Realizada nos 50
maiores municípios de Minas Gerais
que detêm uma população equivalente a 60% do total do estado, o estudo
adota critérios/metodologias estabelecidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de

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

levar em consideração o IPC-Índice de
Potencial de Consumo. A amostra definida contará com 1.500 entrevistas
pessoais – 1.200 no interior e 300 na
Capital do Estado. As respostas serão
espontâneas para 50 itens previamente definidos, discriminados a seguir:

• Hotel
• Carro Nacional
• Marca que mais se identifica
(fabricado no Brasil)
com Belo Horizonte
• Cemitério
• Marca que mais se identifica
• Companhia Aérea
com Minas Gerais
(Nacional)
• Marca que mais se identifica
• Ônibus de Viagem (Empresa
com o Brasil
de ônibus de passageiro
• Marca que mais respeita
intermunicipal ou estadual)
o Consumidor
• Empresa Estatal Estadual
• Marca que mais respeita
de Minas Gerais
o Meio Ambiente
• Empresa Estatal Brasileira
• Revendedora
• Empresa Mineira
(Concessionária) de Veículos
(Empresa que mais se
identifica com Minas Gerais)
5 – HIGIENE E SAÚDE
• Empresa de Transporte
• Clínica/Hospital
de Valores e de Segurança
• Drogaria/Farmácia
• Empresa Brasileira/Nacional
• Laboratório de Análises
• Entidade de Classe
Clínicas
Empresarial
• Plano de Saúde
• Finanças (Bancos,
• Produtos de Higiene Pessoal
Seguros, Cartão de Crédito,
• Produtos de Limpeza
Empréstimos, Poupança,
Doméstica
Pagamentos etc)
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Empresas mineradoras encerraram
2020 com um faturamento 36%
maior do que 2019
Em fevereiro, um balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) apontou que o faturamento do setor mineral no Brasil
em 2020 foi 36% superior ao do ano
anterior, chegando a um montante de
R$ 209 bilhões.

De acordo com a sócia e diretora
do Grupo MBL, Dáfane Guimarães Faria e Silva, os ganhos dos últimos três
meses do ano passado alcançaram
os R$ 83 bilhões, apresentando um
desempenho 63,6% maior do que o
identificado no trimestre anterior. "A
grande produção mineral encontrada em estados como o Pará e Minas
Gerais foi a principal responsável por
essa elevação. A produção paraense
expôs um aumento de 97% nos lucros do quarto trimestre e a mineira

registou um crescimento de 55% nos
rendimentos", destaca.

O minério de ferro e o ouro foram
os minerais que sofreram as maiores
variações. Em 2020, a produção de
minério de ferro obteve um faturamento de R$ 138,7 bilhões, 39% superior ao de 2019. Enquanto o ouro
atingiu os R$ 23,2 bilhões, uma alta
de 76% em relação ao ano anterior.

Dáfane explica que embora os
ganhos do setor tenham sido altos, a
produção mineral negociada no ano
passado foi bem similar à de 2019,
apresentando uma elevação de apenas 2%. "Na verdade, o que favoreceu os resultados financeiros do ano
passado foi a variação dos preços no
mercado internacional devido a pan-

demia e a valorização de 24% que o
dólar alcançou em 2020. Em dezembro, a tonelada de minério de ferro
chegou a custar US$ 155,84", ressalta.

Por fim, Dáfane Silva afirma que
a movimentação dos preços no mercado internacional foi fortemente impulsionada pelo momento de
pandemia. "Desde o começo da crise
sanitária, a China, principal destino
do minério de ferro brasileiro, tem
investido intensamente em sua construção civil para estimular a economia de seu país. Tal medida contribuiu diretamente para o aumento do
valor do minério de ferro. O interesse
pelo ouro também cresceu bastante
no exterior. Tudo isso resultou em
ganhos acentuados para a mineração
nacional", completa.
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Vale lança Projeto Horizonte para
acelerar negócios com propósito
em municípios de Minas Gerais
A primeira etapa do programa, que busca contribuir para a
diversificação econômica e geração de emprego nos territórios,
acontece entre os dias 10 e 18 de abril, em evento online

As cidades de Barão de Cocais,
Itabirito, Nova Lima e Ouro Preto
possuem uma população somada
de cerca de 250 mil pessoas e este
é o público que a Vale e a Semente
Negócios, empresa de educação empreendedora que apoia a criação e o
desenvolvimento de iniciativas inovadoras com ênfase em impacto socioambiental, almejam alcançar com
o Projeto Horizonte - programa que
tem o objetivo de auxiliar os empreendedores locais e os interessados
em abrir seu primeiro negócio.
A iniciativa espera estimular
a criação e desenvolvimento de
negócios inovadores, com ênfase naqueles que tragam impactos
socioambientais positivos para as
respectivas comunidades. "Pretendemos estimular os moradores dos
próprios territórios a encontrar soluções que sejam capazes de resolver
os problemas enfrentados por eles e,
com isso, promover uma mudança
positiva em sua realidade", explica
Flávia Soares, gerente responsável
pelas ações de fomento econômico
na Diretoria Especial de Reparação e
Desenvolvimento da Vale.

O projeto se estenderá até o final de 2022, sendo dividido em três
etapas: maratona empreendedora,
pré-aceleração e fase final de aceleração. A maratona empreendedora,
que acontece online entre os dias 10

e 18 de abril, vai capacitar pessoas
das comunidades, que tenham ou
não um negócio, a desenvolverem
uma ideia para a solução de desafios
nas frentes: desenvolvimento rural e
turismo ecológico, cidades sustentáveis e economia circular, inclusão digital, educação e infraestrutura, saúde comunitária e tecnologias para o
bem-estar.

Ao final, serão escolhidos 70 projetos para a fase de pré-aceleração,
que acontece entre maio e agosto
deste ano, quando os empreendedores terão assessoria técnica, oficinas quinzenais e mentorias, a fim

de testar e validar seus negócios no
mercado. No fim de agosto, serão
selecionados os 35 projetos de mais
destaque para a fase de aceleração,
que acontece de outubro de 2021 a
outubro de 2022.
Durante as três fases, os participantes terão a oportunidade de criar
ou adaptar seus empreendimentos
para um modelo de negócio com
propósito. "O objetivo do Horizontes é promover a prosperidade por
meio do aumento da capacidade de
inovação das pessoas, organizações
e ecossistemas. Queremos capacitar
os moradores na abertura e na tran-
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sição de negócios preexistentes, para
a lógica de negócios com propósito,
ou seja, que gerem impactos sociais
e ambientais positivos para toda a
região", reforça Ellen Carbonari, gestora do projeto e sócia da Semente.

Para participar do Projeto Horizonte, basta ter uma equipe de duas a
cinco pessoas que estejam dispostas
a empreender, para os desafios apresentados e cujos membros tenham
residência em Macacos, Ouro Preto,

MUNDO EMPRESARIAL

Barão de Cocais, Itabirito, Mariana,
Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio
Abaixo; desde que os negócios sejam implantados em Macacos (Nova
Lima), Antônio Pereira (Ouro Preto),
Barão de Cocais e Itabirito.
A Semente Negócios apoia o
surgimento e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras. Tem
como objetivos contribuir para a
evolução de ecossistemas de empreendedorismo; o crescimento do
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empreendedorismo inovador como
instrumento de mudanças socioambientais; e o desenvolvimento
das competências de inovação em
organizações. A Semente trabalha
com educação empreendedora desde 2011, e já apoiou mais de duas
mil organizações a inovarem e ensinou empreendedorismo a cerca
de 20 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, além de desenvolver
dezenas de projetos de inovação
em médias e grandes empresas.

				
evolui sua governança
e estrutura organizacional
O Conselho de Família do Grupo J.
Mendes vem informar publicamente,
que dando continuidade ao processo
de sucessão dos Acionistas e Fundadores do grupo, decidiu que a partir
de 1º de abril de 2021 os Diretores
Rômulo Diniz Nogueira e Sérgio Diniz
Nogueira passarão a atuar na administração da Companhia respectivamente como Presidente do Conselho
de Administração e Vice-Presidente
do Conselho de Administração. Durante o período que estiveram à frente da direção do Grupo J. Mendes ambos deixaram sua marca em diversas
frentes, especialmente na visão estratégica global do negócio e do mercado
e na capacidade de construir relações
duradouras pautadas em confiança e
credibilidade.
Participando exclusivamente do
Conselho de Administração e valendo-se da experiência executiva e do
profundo conhecimento técnico os
Sres. Rômulo Nogueira e Sérgio Nogueira apoiarão o novo Diretor-Presidente (CEO) e demais executivos em
exercício, na definição e implementação das estratégias de médio e longo

Luciano Mendes Nogueira que assumirá a responsabilidade de continuar a história de sucesso da J. Mendes
garantindo que os valores e pilares
estabelecidos pelo fundador – Sr. José
Mendes Nogueira – sejam respeitados. Atendendo às melhores práticas
de governança corporativa, o Sr. Luciano Nogueira vem participando de
um processo cuidadoso e estruturado
de sucessão.

Luciano Mendes Nogueira, novo CEO
do grupo J. Mandes

prazo, contribuindo para a geração
de resultados exponenciais visando
a máxima longevidade dos negócios.

Conforme definido em Assembleia de Acionistas, a partir de 1º de
abril de 2021 o cargo de Diretor-Presidente (CEO) será ocupado pelo Sr.

Luciano Nogueira, aos 46 anos é
graduado em Administração de Empresas, possui MBA Executivo e Especialização em Finanças Empresariais.
Com sólida experiência adquirida ao
longo dos 20 anos de carreira na J.
Mendes ocupou posições estratégicas
como Gerente e Diretor Comercial garantindo o protagonismo da empresa
no mercado interno e externo.
Na posição de Diretor-Presidente
(CEO), ele participará ativamente dos
temas relacionados à Sustentabilidade, Meio Ambiente e Governança
Corporativa garantindo o sucesso e a
participação da J. Mendes nos mercados onde atua.
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A volta de Lula à cena política e a economia
brasileira como tema central
De acordo com a Folha de São Paulo, em matéria publicada em 11 de
março último, “Em sua primeira manifestação após ter suas condenações
anuladas e ficar livre para disputar
eleições, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) disse que ‘a verdade prevaleceu’ e, sem confirmar uma
candidatura em 2022, buscou marcar
diferenças em relação a Jair Bolsonaro,
criticando o presidente pelo ‘desgoverno’ na gestão da pandemia.

Na fala, com aceno a diferentes
setores mas sem nenhum tipo de
autocrítica às gestões petistas dele
(2003-2010) e de Dilma Rousseff
(2011-2016), Lula reiterou ataques
ao ex-juiz Sergio Moro, que o condenou na Operação Lava Jato, e se disse
agradecido ao ministro do STF Edson
Fachin por ele ‘ter cumprido o que a
gente reivindicava desde 2016’. ‘Fiquei
feliz com a verdade’, afirmou o petista,
que poderá duelar com Bolsonaro nas
eleições de 2022 —o petista deixou de
ser ficha-suja com a decisão de Fachin
na última segunda-feira. ‘Este país não
tem governo, este país não cuida da
economia, não cuida do emprego, não
cuida do salário, não cuida da saúde,
não cuida do meio ambiente, não cuida
da educação, não cuida do jovem, não
cuida da menina da periferia’, afirmou.
Lula chamou Bolsonaro de "fanfarrão"
e disse a ele ‘qual é o papel de um presidente da República’, citando a necessidade de avanços econômicos e sociais, em meio à crise provocada pela
pandemia e à desconfiança de setores
econômicos sobre sua candidatura em
2022. O petista afirmou que o país não
pode ficar refém do "deus mercado" e
disse que o Brasil precisa de uma política econômica baseada em geração de
emprego e investimento público, com
o Estado como indutor do desenvolvimento e da industrialização.”
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De acordo com a matéria, “Lula ficou com a voz embargada em alguns
momentos do pronunciamento, falou
sobre a importância de conversar com
o Congresso e com o setor privado e
disse querer voltar a andar pelo país
para dialogar com a população, com
movimentos sociais e com o empresariado sobre os males de Bolsonaro.
O petista fez breve agradecimento
à ex-presidente Dilma, mas, em seu
discurso, quase não fez referências
diretas ao governo dela, que sofreu
um impeachment em 2016 em meio a
uma crise política e econômica.”
GOVERNO BOLSONARO

Acrescenta a matéria que “Ainda
sobre o governo federal, Lula atacou as privatizações e o que chamou
de falta de prioridade na compra de
vacinas. Em tom duro, afirmou que
Bolsonaro privilegia a compra de
armas pelos cidadãos. ‘O Brasil não
merecia passar o que está passando.1
‘Este país não tem governo, não tem
ministro da Saúde, ministro da Economia. Este país tem um fanfarrão,
de um presidente que, por não saber
de nada, ele fala: 'É tudo por conta do
[Paulo] Guedes'. Este país está totalmente desordenado e desagregado
porque não tem governo.’
Segundo Lula, ‘a minha cabeça não
tem tempo para discutir candidatura
em 2021.’ Indicou, no entanto, que
uma aliança para disputar as eleições
precisa olhar para além da esquerda
e incluir setores conservadores, relembrando sua união ao PL para ter
o empresário José Alencar como vice
na chapa que disputou o Planalto em
2002. Por isso, segundo o petista, não
é hora de se preocupar ‘com brigas,
ataques e críticas menores’, que podem ser prejudiciais na construção de
alianças. ‘Eu estou aberto a conversar
com qualquer pessoa que queira falar
sobre democracia, vacina já, auxílio
emergencial e emprego. Se quiser dar
um passo a mais e quiser falar sobre
como tirar o Bolsonaro, eu estou mais
feliz ainda’, disse.”

Mercado
Ressalta a Folha de São Paulo que “sobre as reações negativas do mercado à sua eventual
candidatura, Lula disse que as
especulações repetem o cenário que ele ouve associado a seu
nome desde os anos 1990 e que
estranha o temor, já que o setor
financeiro conviveu com ele na
Presidência por dois mandatos.
Disse também que, caso seja
eleito presidente em 2022, pretende priorizar o investimento
produtivo e a geração de emprego. Afirmou que investidores e empresários deveriam ter
clareza de que só um país com
desenvolvimento, distribuição
de renda e poder de compra
pode gerar riquezas. ‘Será que
nós vamos ficar reféns do deus
mercado, que só quer ganhar
dinheiro, não importa como?’,
disse, acrescentando que ‘o
Estado que eles repudiam’ é
que salva o sistema financeiro
quando as instituições, como
bancos, quebram.
Ele criticou as privatizações, pilares da campanha de
Bolsonaro. ‘Quem é que disse
que só a iniciativa privada é
boa?’, afirmou. ‘Você já viu o
[Paulo] Guedes falar em desenvolvimento, distribuição
de renda e desenvolvimento
econômico? Não. É 'vender',
'vender'." Em outro momento,
ao defender o pagamento de
auxílio emergencial durante a
crise relacionada à pandemia,
Lula disse que o benefício é
necessário ‘para que as pessoas não morram de fome’ e que
a economia atravesse a fase de
turbulência. ‘É a lógica da casa
de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês e

a família tiver dinheiro, ela vai
no supermercado, na feira, ela
vai comprar um caderno novo,
um sapato, uma camisa. Se ela
não tem, ela fica em casa prostrada, na frente de um fogão,
esperando: 'Quando é que vou
ter dinheiro para comprar alguma coisa?'."

Editorial publicado pelo
jornal o Globo de 11 de março
destaca que “Lula fez questão
de repetir uma visão econômica que, quando não está
apenas defasada (ainda fala na
produção de carros e petróleo,
quando o mundo já migra para
a era de energia limpa), é simplesmente errada (espanta-se que mercado financeiro o
tema para, quase na mesma
frase, criticar a autonomia do
Banco Central). ‘Não é possível
permitir que o preço do combustível tenha que seguir o
preço internacional se nós não
somos importadores de petróleo’, afirmou, num eco quase literal de palavras do presidente Jair Bolsonaro. Demonstra a
mesma incapacidade de entender como funciona o mercado
de combustíveis. No governo
Dilma, o PT fez aquilo que Bolsonaro não teve coragem de
fazer: à moda da Venezuela,
congelou preços de derivados
do petróleo, numa tentativa
insensata de controlar a inflação. Ao mesmo tempo, elevou
as despesas públicas, na vã esperança de a economia voltar
a crescer. O resultado é conhecido: o país mergulhou numa
recessão brutal, Dilma sofreu
impeachment por não cumprir
regras fiscais, e até hoje o Brasil não saiu do buraco.”
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APÓS DISCURSO, FICA MAIS DIFÍCIL
MERCADO REEDITAR ‘RISCO LULA’
Destaca O Globo que “apesar das
críticas às privatizações e da defesa
do aumento dos gastos públicos, o
discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do dia 10 de março
foi visto por economistas, tanto do
setor financeiro como ligados ao PT,
como uma sinalização de que o petista está mais próximo do governante
do período 2003-2010 do que do
candidato que enfrentou Fernando
Collor em 1989, que provocava apreensão entre empresários e investidores. A visão é que está mais difícil
para o mercado reeditar a versão
Lula dos anos 1980 e 1990, anterior
a sua vitória como presidente, quando gerava temor de que ele geraria
uma crise econômica.
Há ainda os que avaliam que o ex-presidente, que já se definiu como
uma metamorfose ambulante, incorporou ao discurso atual traços da versão Lula 2002, aquele que escreveu a
Carta ao Povo Brasileiro, na qual sinalizou o compromisso com alguns dos
pilares da política econômica do antecessor, o tucano Fernando Henrique
Cardoso. No discurso, Lula também
acenou a empresários ao defender
investimentos e lembrar a opção por
José Alencar para vice de sua chapa,
além de falar sobre a composição de
conselhos com diferentes setores da
sociedade durante seu governo. Nesta quarta-feira, os mercados reagiram
de forma indiferente ao discurso do
petista, cujas palavras não interferiram na direção do dólar e do Ibovespa. No dia 8 de março, a decisão do
ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, que anulou todas as
condenações contra o ex-presidente
pela Justiça Federal de Curitiba, devolvendo os direitos políticos a ele,
foi recebida negativamente.
Ministro do Planejamento e da
Fazenda no governo Dilma Rousseff, o economista Nelson Barbosa vê
uma precipitação na discussão dos

reflexos de eventual candidatura do
ex-presidente sobre a economia. “Não
se deve usar uma eventual candidatura de oposição como desculpa para os
erros em série cometidos pelo governo Bolsonaro”, afirma o ex-ministro,
que é colunista da Folha.

Na opinião do economista, se
decidisse concorrer, Lula protagonizaria uma candidatura de centro.
“O PT nunca foi esse bicho papão
que é pintado. As pessoas precisam
de inimigos imaginários para sobreviver”. Listando erros na política
econômica do governo, como não se
antecipar a uma segunda onda da
pandemia do coronavírus, Barbosa
ressalta que o país terá que encarar uma crise qualquer que seja o
candidato, sendo ele "Jesus Cristo, o
Ursinho Puff ou Lula". “O presidente
Bolsonaro é que tem que lidar com
isso.” Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, afirma que o
comportamento da Bolsa mostra
que o mercado comprou a ideia de
um Lula que procura expandir sua
base eleitoral. “Lula tem esse perfil
mais intervencionista, o que coloca
um sinal amarelo para o mercado.
Ele procurou, com algumas falas
mais conciliadas, não deixar o mercado desamparado, trouxe elementos desse Lula de 2002 para próximo
do Lula de 2006”, afirma Argenta.
A economista diz que o petista
também sinalizou com uma política
econômica distante do programa liberal que vem sendo levado a cabo
desde que o governo PT deixou o poder, em 2016, mas que não se deve
confundir as ações de Lula nessa
área com o caminho adotado pela
sua sucessora, Dilma Rousseff. “Há
uma diferença muito grande entre
a política econômica de Lula 2 [de
2007 a 2010] para a do governo Dilma [2011-2016]. O próprio PT enxerga como um erro de política o plano
econômico que foi levado a cabo pela
ex-presidente Dilma”, afirma Argenta,
citando divergências públicas do partido na época.
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A economista Laura Carvalho diz
que o petista fez um movimento de
moderação. Professora da USP (Universidade de São Paulo), ela afirma
que a decisão do ministro Edson Fachin não pode ser apontada como
causa das trepidações do mercado.
Segundo a economista, a volatilidade
já vinha de antes e se deve também a
diversos outros fatores internos e externos. Questionada se a hipótese de
que a candidatura do petista provocaria temores, levando-se em consideração os dois governos de Lula, a economista discordou. ‘Vejo Lula como
um conciliador que soube aproveitar
muito bem o cenário externo favorável para realizar políticas importantes (de transferências de renda e investimento público em infraestrutura
física e social) e conseguiu ao mesmo
tempo reduzir a dívida pública, a inflação e acumular reservas internacionais. Não acho que faz sentido o
temor. Ainda mais no cenário calamitoso em que nos encontramos’.

Professor do Instituto de Economia da Unicamp, Guilherme Mello
afirma não ser possível vincular os
movimentos dos mercados financeiros no Brasil à situação jurídica de
Lula. “Até dias antes do anúncio de
Fachin, a Bolsa brasileira apresentava alta de apenas 3% no ano, muito
abaixo do resto do mundo em um cenário de excesso de liquidez global.
Se o rendimento for medido em dólar, a Bolsa brasileira acumula queda
próxima a 20%”, disse. Segundo ele,
o período do governo Lula ficou marcado como uma espécie de “era dourada” na economia brasileira, em que
todos ganharam com o crescimento
robusto da economia: os trabalhadores, os empresários e inclusive quem
aplicava no mercado de ações, já que
as empresas estavam crescendo, investindo e lucrando. “O chamado ‘risco Lula’ é um bicho papão inventado
com o objetivo de manipular o mercado e os humores políticos. Ele não
existe na prática, mas funciona para
assustar os incautos”, afirmou Mello,
citando o comportamento do mer-
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Mudança de status político
Matéria também publicada em 11 de março no
Valor Econômico, sob o título de ‘Herança maldita
de Dilma será desafio para Lula, dizem consultores’
afirmou que “ Consultores políticos viram o discurso
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcar uma mudança de status do político. O tom e as mensagens
fazem uma transição do Lula ex-presidente da República para o Lula candidato ao Planalto em 2022. Em
paralelo, o ex-presidente deve se preparar para enfrentar as críticas referentes aos erros do o governo
Dilma, classificado como a ‘herança maldita’ do PT.

Segundo cientista político Rafael Cortez (foto),
sócio da Tendências Consultoria. embora o ex-presidente tenha deixado em aberto ontem se será ou não
o nome do PT nas eleições do ano que vem, Lula deu
ênfase a questões sociais e à população mais desfavorecida, ao mesmo tempo em que deixou em segundo plano, pelo menos por enquanto, as mensagens a
empresários e ao mercado. O foco do ex-presidente,
analisa Cortez, foi a defesa do legado do PT na Presidência. ‘O mercado ainda considera elevado o risco
de Lula eventualmente voltar à Presidência. Ao falar
contra a autonomia do Banco Central e as privatizações, Lula reforçou esse risco’, disse o analista. ‘Do
ponto de vista estratégico, não parece que Lula está
preocupado em fazer sinalizações tão cedo sobre
uma política econômica ortodoxa.’

Essa decisão estratégica do ex-presidente, segundo Cortez, faz sentido quando se compara o cenário político e econômico de 2002 com o que vem
se formando para 2022. O próprio Lula citou a experiência da eleição de 20 anos atrás, quando se elegeu
presidente pela primeira vez. O petista lembrou da
aliança que costurou com setores conservadores,
ao atrair para a posição de vice o empresário José
Alencar. Cortez diz que o momento agora é outro.

cado no dia seguinte ao pronunciamento de Lula, quando a Bolsa subiu
1,29% e o dólar caiu 2,36%, para R$
5,655. Seria por que o ‘mercado’ gostou do discurso do presidente Lula?

Já o Economista-chefe do Banco

‘As ideias liberais perderam a força em relação a
2003 [primeiro ano do governo Lula]. A ortodoxia
é mais questionada nesse momento. A pandemia e
as próprias contradições do governo Bolsonaro na
área econômica trazem dúvidas em relação ao liberalismo’, diz o cientista político. Cortez lembra que
quando Lula assumiu em 2003 era quase um sinônimo de ‘ingovernabilidade’ para agentes financeiros e
econômicos, mas que, agora, já é conhecido pelo que
fez como presidente. O ponto vulnerável do discurso
do petista, ao focar no legado do PT, é ter que falar
também da administração da ex-presidente Dilma
Rousseff. ‘O governo Dilma é um ponto importante.
Não é só o governo Lula que condiciona a visão de
risco do mercado’, concluiu Cortez.

Fator, José Francisco de Lima Gonçalves afirmou que o mercado reagiu
mais à aprovação do texto-base da PEC
Emergencial do que ao discurso do ex-presidente. ‘O risco que o mercado vê
em Lula é menor caso a PEC passe sem
grandes perdas para a versão original’,

Fonte: Folha de São Paulo; O Estado de São Paulo; O
Globo; Valor Econômico/Fundação Perseu Abramo

afirmou. Para ele, Lula fez um gesto
conciliador ao mercado quando afirmou que o presidente Jair Bolsonaro
não conversa com os diversos setores
da sociedade. O economista ressalta,
porém, que “a pecha que ficou sobre o
PT e Lula ainda pesa muito’.
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Banco Mercedes-Benz anuncia primeira
mulher como presidente e CEO
A alemã Hilke Janssen é a nova
presidente e CEO do Banco Mercedes-Benz. Na icônica data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher,
a instituição anuncia a primeira mulher
da história a ocupar o cargo no Brasil.
A executiva acaba de assumir a posição,
até então exercida pelo também alemão
Christian Schüler, que ficou à frente das
operações do Banco por quase quatro
anos e agora seguiu para um novo desafio como CEO global da Athlon, uma das
maiores empresas de mobilidade do
grupo Daimler, com sede na Holanda.
Antes de se juntar à Daimler em
2003, a carreira de Hilke teve início

em 1997, no segmento de bancos de
investimento e empresas de capital
fechado. Após diversas posições de
liderança na Daimler Financial Services em Berlim, a executiva participou da implementação, em 2010, da
Daimler Financial Services na Índia
e Malásia, onde, em 2012, assumiu o
cargo de presidente e CEO da Mercedes-Benz Services Malaysia. Antes de
chegar ao Brasil, Hilke desempenhava
as funções de presidente e CEO na Coreia do Sul desde 2016.

O Banco Mercedes-Benz, desde
1996 no Brasil, atua no segmento de
veículos comerciais (caminhões, ôni-

bus e linha Sprinter) e de automóveis
de passeio da marca Mercedes-Benz e
é líder em financiamento em todos os
segmentos de atuação. O Banco Mercedes-Benz também oferece produtos de seguro integrado e prestamista
para os planos de financiamentos de
seus clientes, além de financiar os estoques de seus concessionários.

A instituição está presente no país
por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS).
A sede fica na cidade de São Paulo, no
Centro Empresarial do Aço. No total,
emprega 270 colaboradores e atende a
mais de 220 concessionários da marca.
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STF declara inconstitucionalidade de
dispositivos da Constituição Mineira
Decisão do Supremo evita demissão em massa de servidores estaduais durante pandemia
da Covid-19. Serviços essenciais como saneamento e energia poderiam ser afetados
O Supremo Tribunal Federal, em
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4844, reconheceu
inconstitucionalidade de dois dispositivos da Constituição Mineira, promulgada em 1989. Os textos declarados inconstitucionais (o inc. X do
Art. 61 e a alínea "d" do inc. III do Art.
66) exigiam que os empregos criados
nas empresas públicas e sociedade
de economia mista mineiras fossem
precedidos de lei na Casa Legislativa,
com previsão de postos e salários.
O Ministério Público de Minas

Gerais já havia, inclusive, impetrado
ações judiciais pretendendo a anulação de todos os concursos realizados
desde 1989, em importantes empresas estatais. Com isso, haveria a demissão de milhares de mineiros e o
desmantelamento das entidades que
atendem a serviços públicos essenciais à população.

De acordo com a advogada Juliana Picinin, do escritório Carvalho, Pereira Fortini Advogados (que
acompanhou o caso como Amicus
Curie), o risco de uma decisão con-

trária afetaria a vida de milhares de
mineiros e de suas famílias. “Poderia causar incontáveis prejuízos aos
concursados dessas empresas e aos
cidadãos que deixariam de ser atendidos, por falta de pessoal suficiente
alocado no serviço público estadual, inclusive em funções essenciais
como nas áreas de energia e saneamento (água e esgoto)”.
A decisão no Supremo Tribunal
Federal foi unânime. Todos os ministros acompanharam a decisão da ministra relatora, Carmen Lúcia.
Fabio Pozzebom/Agência Brasil
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e Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM.

Brasil encerra a década de 2011/2020
acumulando perda de 5,4% na renda per
capita, enquanto a renda média mundial
cresceu 17,5% no mesmo período

JK:

“É preciso não esquecer que o problema fundamental do Brasil e dos demais países insuficientemente desenvolvidos não consiste em apenas elevar o ritmo de crescimento. O que cumpre é
estabelecer uma taxa mínima de crescimento, a ser observada em determinado período. Assim poderemos atingir um nível de renda per capita que permita o início de um processo cumulativo e autônomo de
crescimento, com recursos do próprio país, e diminuir a distância que o separa das grandes potências
econômicas, em termos de renda per capita”.
Juscelino Kubitschek - discurso proferido como paraninfo dos alunos dos Cursos de Análise
Econômica do Conselho Nacional de Economia - Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1958

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, no dia 3 de
março último, o resultado
do PIB – Produto Interno
Bruto de 2020: tendo em
vista os efeitos adversos da
pandemia de Covid-19 houve queda de 4,06% frente
a 2019 – a menor taxa da
série histórica, iniciada em
1996. Consequentemente, o PIB per capita recuou
(em termos reais) 4,8% em
relação ao ano anterior.
Cabe destacar que, de
acordo com o Ministério
da Economia, “em junho de
2020 o Fundo Monetário
Internacional previa uma
retração de 9,1% no PIB
brasileiro, o Banco Mundial

estimava uma retração de
8,1% e a CEPAL de 9,2%. A
mediana do Relatório Focus sugeria queda de 6,6%
na atividade econômica. Os
dados do IBGE anunciados
no dia 03/03/2021 indicaram que o PIB brasileiro
retraiu 4,1% em 2020. Nos
parece razoável assumir
que as medidas econômicas adotadas pelo governo
federal, em parceria com o
Congresso Nacional, foram
efetivas para reduzir a queda na atividade econômica
ao longo do ano passado.”
“O resultado é efeito
da pandemia de Covid-19,
quando diversas atividades
econômicas foram parcial
ou totalmente paralisadas

para controle da disseminação do vírus. Mesmo quando começou a flexibilização
do distanciamento social,
muitas pessoas permaneceram receosas de consumir,
principalmente os serviços
que podem provocar aglomeração”, analisou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.
De acordo com o IBGE,
houve expansão somente
na Agropecuária (2,0%) e
quedas nos setores da Indústria (-3,5%) e nos Serviços (-4,5%).

O PIB – Produto Interno
Bruto totalizou R$ 7.447,86
bilhões em 2020 – equivalentes a US$ 1.444,01 bilhão.

Em 2020, PIB per capita
(ou a renda per capita dos
brasileiros) alcançou R$
35.172 – ou US$ 6.810, com
queda de 4,8% em termos
reais. Esta também foi a menor taxa da série histórica.
A taxa de investimento
em 2020 foi de 16,4% do
PIB, acima do observado
em 2019 (15,4%). Já a taxa
de poupança foi de 15,0%
(ante 12,5% em 2019).

Frente ao 3º trimestre,
na série com ajuste sazonal,
o PIB teve alta de 3,2% no 4º
trimestre de 2020. A Indústria e os Serviços cresceram
1,9% e 2,7%, respectivamente, enquanto a Agropecuária recuou (-0,5%).

Nos serviços, o menor resultado veio de outras atividades de serviços (-12,1%), que são os
restaurantes, academias,
hotéis. “Os serviços prestados às famílias foram os
mais afetados negativamente pelas restrições de
funcionamento. A segunda
maior queda ocorreu nos
transportes, armazenagem
e correio (-9,2%), principalmente o transporte de
passageiros, atividade econômica também muito afetada pela pandemia”, acrescentou Rebeca.

Caíram ainda, no setor
de serviços, as atividades
de administração, defesa,
saúde e educação públicas
e seguridade social (-4,7%),
comércio (-3,1%), informação e comunicação (-0,2%).
Já atividades financeiras,
de seguros e serviços relacionados (4,0%) e as atividades imobiliárias (2,5%)
avançaram em 2020.
Na indústria (-3,5), o
destaque negativo foi o desempenho da construção
(-7,0%), que voltou a cair depois da alta de 1,5% em 2019.
Também apresentaram que-

SOJA E CAFÉ PUXAM
ALTA DA AGROPECUÁRIA
EM 2020

A agropecuária cresceu, no ano, 2,0%, puxada
pela soja (7,1%) e o café
(24,4%), que alcançaram
produções recordes na
série histórica. Por outro
lado, algumas lavouras registraram variação negativa
na estimativa de produção
anual, como, por exemplo,
laranja (-10,6%) e fumo
(-8,4%). “Isso decorreu do
crescimento da produção e
do ganho de produtividade
da agricultura, que suplantou o fraco desempenho da
pecuária e da pesca”, afirmou Rebeca Palis.
CONSUMO DAS FAMÍLIAS
É O MENOR EM 24 ANOS

Pelo lado da demanda,
todos os componentes recuaram em 2020, na comparação com o ano anterior.
O consumo das famílias teve
o menor resultado da série
histórica (-5,5%). Isso pode
ser explicado, segundo a
coordenadora de Contas
Nacionais, principalmente
pela piora no mercado de
trabalho e a necessidade de
distanciamento social.
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BRASIL – VARIAÇÃO ANUAL DO PIB E PIB PER CAPITA
Taxa % de crescimento anual | 2000/2020
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A queda no consumo
do governo também foi recorde (-4,7%), e pode ser
ilustrada pelo fechamento
de escolas, universidades,
museus e parques ao longo
do ano. Os investimentos
(Formação Bruta de Capital Fixo) caíram 0,8%, encerrando uma sequência
de dois anos positivos. A
balança de bens e serviços
registrou queda de 10,0%
nas importações e 1,8%
nas exportações.

PIB MOSTRA QUEDA
RECORDE DE 4,5%
DO SETOR DE SERVIÇOS
E RETRAÇÃO DE 3,5%
DA INDÚSTRIA

Matéria publicada pela
Folha de São Paulo em 04
de março analisa que a
“pandemia do novo coronavírus teve efeitos desiguais em 2020 sobre os
três grandes setores que
compõem o PIB (Produto
Interno Bruto), com retração em serviços e indústria
e avanço na agropecuária.
Principal motor da atividade econômica brasileira e
maior empregador do país,
o setor de serviços amargou queda de 4,5% em
2020. Foi o maior recuo da
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Em 2020, os serviços
encolheram 4,5% e a indústria, 3,5%. Somados, esses
dois setores representam
95% da economia nacional.
Por outro lado, a agropecuária cresceu 2,0%.

da as indústrias de transformação (-4,3%), influenciadas
pelo recuo na fabricação de
veículos automotores, outros
equipamentos de transporte, confecção de vestuário e
metalurgia. Eletricidade e
gás, água, esgoto, atividades
de gestão de resíduos caíram
0,4%. As indústrias extrativas, porém, avançaram 1,3%,
devido à alta na produção de
petróleo e gás que compensou a queda da extração de
minério de ferro.

2001

Em relação ao 4º trimestre de 2019, o PIB caiu
1,1% no último trimestre
de 2020. Foram registrados resultados negativos na
Agropecuária (-0,4%) e nos
Serviços (-2,2%), enquanto
a Indústria (1,2%) cresceu.

C A PA | D E B AT E E C O N Ô M I C O

2002

ABRIL 2021

2000

EDIÇÃO 288

PIB per capita

série histórica, iniciada em
1996, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O pior resultado anterior da série foi
em 2015 (-2,7%). O setor é
responsável por 75% do
cálculo do PIB e seu desempenho é fundamental para
a recuperação da crise.

Também responde por
quase 50% do emprego no
país. O impacto foi maior
nos segmentos que mais
necessitam de atendimento
presencial, como alimentação, hospedagem e lazer. O
subsetor ‘Outras atividades
de serviços’, onde elas se encaixam, teve queda de 12,1%
–a maior do setor. De acordo com o IBGE, os serviços
prestados às famílias foram
os mais afetados negativamente pelas restrições de
funcionamento. A segunda
maior queda ocorreu nos
transportes, armazenagem
e correio (queda de 9,2%),
principalmente o transporte de passageiros, atividade
econômica também muito
afetada pela pandemia.
A retomada desses segmentos tem como obstáculos as restrições ao funcionamento de parte dos
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TAXA DE INVESTIMENTO E POUPANÇA
Em % PIB | 2000/2020
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Taxa de Investimento (FBCF)

Por outro lado, algumas atividades do setor
cresceram e figuraram nas
posições de maior avanço
na economia. É o caso dos
serviços financeiros (avanço de 4% contra 2019, um
movimento justificado pelas maiores operações de
crédito) e das atividades
mobiliárias (crescimento
de 2,5%). Já a indústria registrou recuou 3,5% ante

2020
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2013

2016

Taxa de Poupança Bruta

2019. Dentro do grupo,
houve queda nos segmentos de construção (-7%),
puxada por menor atividade em obras de infraestrutura, indústria de transformação (-4,3%), além de
produção e distribuição
de eletricidade, gás e água
(-0,4%). Esta última é afetada pelo desempenho da
própria economia. Na indústria da transformação,
que tem o maior peso na indústria, houve menor atividade no segmento automotivo, bem como em outros
equipamentos de transporte, metalurgia, vestuário e
acessórios, e máquinas e
equipamentos.

Já os destaques positivos
foram indústria de alimentos, indústria farmacêutica,
papel e celulose, produtos
de fumo e material de lim-

“Teve menos transporte
de passageiros, e isso acaba afetando a indústria do
setor. Obviamente as coisas
estão relacionadas”, disse.
“Na indústria farmacêutica,
muita gente consumiu mais
medicamentos, tanto de
prevenção como efetivos”,
afirmou. Já o agronegócio
mostrou crescimento de
2% no ano, impulsionado
pelas safras de soja, café e
milho. Com isso, a agropecuária aumentou sua participação no PIB de 5,1% em
2019 para 6,8% em 2020.
Indústria diminuiu sua fatia
de 21,4% para 20,4% e serviços, de 73,5% para 72,8%.
No quarto trimestre,
na comparação com os
três meses anteriores, os
resultados dos três grandes setores foram de altas
de 2,7% nos serviços e de
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1,9% na indústria, e recuo
de 0,5% na agropecuária.
A indústria mostra sinais
mistos no quarto trimestre.
A construção caiu 0,4% em
relação ao trimestre imediatamente anterior, por
exemplo, mas a indústria
de transformação mostrou
avanço significativo de
4,9%. “A indústria de transformação já teve um crescimento bastante expressivo
no quarto trimestre. O que
ainda não está crescendo é
a construção e essa parte
de eletricidade e a extrativa mineral, porque teve
paradas para manutenção
de plataformas bastante
concentradas no quarto
trimestre”, disse Palis. São
entraves para a indústria,
por outro lado, a demora
na entrega de insumos e a
alta de preços de materiais.
Isso vem obrigando empresas de diversos setores
a colocar o pé no freio e
conter o ritmo de produção, como mostrou a Folha,
sendo que em alguns casos
a estratégia visa aguardar
um reequilíbrio da cadeia
produtiva. O cálculo do PIB,
sob a ótica da produção,
considera o valor adicionado à economia por esses
três setores mais os impostos sobre produtos.”
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estabelecimentos —restaurantes com capacidade reduzida e cinemas e teatros
fechados, por exemplo—,
o elevado desemprego, que
reduz o poder de compra
da população, e o próprio
temor de contaminação,
que leva muitas pessoas a
evitarem o risco de aglomeração. Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais
do IBGE, afirma que a queda
de serviços é atípica para
momentos de crise, o que
reforça a particularidade
da retração de 2020. “Não é
comum os serviços caírem
[em recessões], foi algo bem
característico dessa crise”,
disse. Tiveram queda também no setor de serviços as
atividades de administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade
social (-4,7%) e comércio
(-3,1%), além de informação e comunicação (-0,2%).
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peza. Palis afirma que os
movimentos estão ligados
ao comportamento da economia durante a crise, com
menos transporte de passageiros, maior consumo de
alimentos
(impulsionado
pelo auxílio emergencial) e
maior despesa com medicamentos e materiais de limpeza decorrente das preocupações com a Covid-19.
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NO BRASIL, A CRISE
PRECEDEU A COVID
Editorial publicado em
O Estado de São Paulo, de
04 de março último, destaca: “O socorro aos pobres
funcionou, a ajuda às empresas diminuiu o choque
e a economia brasileira,
no resumo final, encolheu
4,1% em 2020. Foi o pior
desempenho anual na série
histórica iniciada em 1996.
Mas a perda teria sido bem
maior sem os gastos federais para o enfrentamento
da crise. Bem mais feio,
pelo menos à primeira vista, é o balanço de boa parte
do mundo rico. Na zona do
euro, onde se encontram
potências como Alemanha,
França e Itália, o Produto
Interno Bruto (PIB) diminuiu 6,7%. No Reino Unido
o tombo foi de 9,9%. No
Japão, a terceira maior economia do mundo, a perda
foi de 4,8%.

É preciso ser cauteloso e evitar a imodéstia nas
comparações. O Brasil fica
em posição nada invejável
quando se consideram o
desemprego, o potencial
de crescimento a partir de
2021, o miserável desempenho da economia nos últimos dez anos, o ritmo da
vacinação e a ameaça ainda presente da pandemia.
A covid-19 é uma variável
muito importante em toda
projeção econômica, mas o
governo federal, rejeitando
o exemplo da maior parte
do mundo, ainda menospreza o risco do contágio e
das mortes.
Mas a experiência brasileira tem outras singularidades. O inventário de
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2020 revela bem mais, no
caso do Brasil, que os danos
ocasionados pela covid-19
e os benefícios das ações
anticrise, iniciadas pelo
Banco Central com medidas de estímulo ao crédito.
Uma primeira diferença
logo se destaca: o PIB no
primeiro trimestre foi 2,1%
menor que nos três meses
finais de 2019. O País já
estava em crise, portanto,
antes dos primeiros sinais
da pandemia. A situação
era especialmente grave na
indústria. O mau desempenho do setor, perceptível
há vários anos, agravou-se
a partir de 2019, quando
o novo governo deu mais
importância ao armamento
de civis do que aos dados
econômicos imediatos.”
Ainda, de acordo com o
Editorial do Estadão, “O balanço do ano passado confirma também a condição
singular da agropecuária e,
mais amplamente, do agronegócio. Este segmento, o
mais competitivo da economia brasileira, é o principal
suporte das contas externas. A agropecuária atravessou a crise com mais
firmeza que outros setores
e fechou o ano com expansão de 2%. Em contraste, a
produção da indústria foi
3,5% menor que em 2019
e a dos serviços encolheu
4,5%. Com a pandemia, o
trabalho em casa tornou-se rotineiro para milhões
de pessoas. O recolhimento
das famílias afetou os padrões e o volume dos gastos do dia a dia.”

E conclui: “O desemprego e a redução da renda
também produziram efeitos. Por todos esses fatores,

a despesa de consumo familiar foi 5,5% menor que
em 2019. O grande baque
ocorreu em março e abril.
A recuperação, iniciada em
maio, foi insuficiente para
o retorno ao nível do ano
anterior. O Brasil, é preciso
lembrar, já estava em crise
antes da pandemia.

A redução do consumo privado afetou principalmente a indústria de
transformação e devastou o
setor de serviços. A queda
do investimento produtivo
também produziu impacto
imediato. Combinados todos
esses fatores, os efeitos mais
negativos ocorreram na
construção (-7%), na produção de veículos e de outros
equipamentos de transportes, na fabricação de roupas
e acessórios e no segmento
de máquinas e equipamentos. Pelo menos prosperaram as indústrias de alimentos, produtos farmacêuticos
e material de limpeza.
O investimento produtivo, medido como formação
bruta de capital fixo, diminuiu 0,8%, mas a relação
entre o valor investido e o
PIB aumentou de 15,3%
para 16,4%, porque a queda
do divisor, isto é, do PIB, foi
maior. Mas a taxa de 16,4%
é muito inferior àquela encontrada em outros países
emergentes, igual ou superior a 24%. Investindo pouco, o Brasil limita seu potencial de crescimento.
O setor privado pode
investir em máquinas,
equipamentos e instalações, mas o resultado desse
esforço é diminuído pela
pobreza das estradas e de
outros componentes da in-
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fraestrutura. Privatizações
e concessões poderiam
ajudar, mas também nisso o governo tem falhado.
Empenhado na reeleição, o
presidente valoriza inaugurações, mas para inaugurar
também convém construir
– um detalhe trabalhoso e
um tanto complicado.
PIB À DERIVA

Editorial publicado pela
Folha de São Paulo em 04 de
março último destaca: “Em
outro contexto, a divulgação
da queda de 4,1% do Produto Interno Bruto em 2020
—menos profunda do que
se temia há poucos meses
e com dados favoráveis no
quarto trimestre— poderia
ser boa notícia. Entretanto
os resultados já parecem
hoje fazer parte de um passado remoto, abafados pelas consequências do desgoverno de Jair Bolsonaro. A
pandemia sem controle volta a provocar recordes de
mortes diárias, e a baderna
econômica ameaça reconduzir o país à recessão e
ao drama social. A lentidão
em vacinar e a obstrução do
Executivo a uma estratégia
sanitária nacional colocam
o sistema de saúde em risco
de colapso. Assim torna-se
inevitável o fechamento de
atividades e a volta do auxílio emergencial. Como não
houve planejamento no ano
passado, a reinstalação do
benefício agora se dá num
quadro caótico, em que as
necessárias contrapartidas
de ajuste nas contas públicas vão sendo deixadas de
lado em favor de mais despesas. Pior, o próprio Planalto ensaia abrir brechas
no teto constitucional de
gastos, a única referência de
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TAXA (%) ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES

Contra os 4 trimestres imediatamente anteriores - PIB a preços de mercado
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longo prazo para o reequilíbrio orçamentário ainda
existente. A perspectiva de
disparada da dívida pública contamina os juros e o
câmbio, num círculo vicioso
que eleva a inflação e vai solapando as expectativas de
retomada. Avizinham-se altas da taxa do Banco Central
e fogem os capitais.”

O Editorial da Folha revela que “até para objetivos
que povoam o minúsculo
horizonte mental de Bolsonaro, como reduzir o preço do diesel, a conduta do
governo equivale a um tiro
no pé. Num mundo em que
o preço do petróleo sobe, a
depreciação da moeda nacional configura um choque
duplo. Além de acelerar a
imunização contra a Covid-19 por todos os meios
possíveis, a melhor ajuda
que a administração poderia dar à política econômica
seria sustentar a confiança
geral na solvência do Estado
por meio de providências
duras de ajuste nas contas
públicas. Se isso fosse feito,
no ambiente atual de preços
das commodities em alta,
haveria provavelmente uma
inversão na dinâmica do
real. Entretanto o presidente prefere deixar que tudo
corra ao sabor das conveniências políticas de seus aliados do centrão, enquanto

resmunga contra a reação
dos mercados às incertezas
que provoca. Em tal cenário, tudo pode ser motivo
de turbulência financeira
—ainda mais uma declaração do ministro Paulo Guedes, da Economia, sobre o
risco de o Brasil se tornar
uma Argentina ou uma Venezuela se adotar políticas
erradas. Exagero ou não,
fato é que o país já claudicava antes da pandemia, entre
ajustes incompletos e incertezas políticas, e corre o risco de jogar fora as chances
de retomada em nome de
um populismo que, de tão
bronco, nem de eleitoreiro
merece ser chamado.”
PROJEÇÕES PARA A
ECONOMIA BRASILEIRA
EM 2021

A LCA-Consultores Econômicos divulgou, no dia 3
de março, através de relatório sobre o desempenho
do PIB brasileiro em 2020
que “a nossa expectativa
atual para o PIB de 2021 é
de uma alta de 3,2%, o que
embute até uma queda do
PIB em termos dessazonalizados ao longo do ano. Avaliamos que essa perspectiva
é coerente com os mais recentes acontecimentos.
O início da vacinação no
Brasil se mostrou errático e

vagaroso e a imunização de
toda a população adulta, fator primordial para a recuperação sustentada da atividade, é incerta até o final do
ano. Também há uma preocupação sobre a eficácia das
vacinas aplicadas no Brasil
contra novas variantes do
coronavírus. Ademais, todos os números da pandemia pioraram acentuadamente nas últimas semanas,
levando muitos estados e
prefeituras a retomarem
medidas restritivas.

Outra preocupação é
o encerramento dos programas governamentais de
estímulo. Provavelmente o
Auxílio Emergencial será
retomado em breve, assim
como outras medidas, mas
restrições fiscais impõem
severos limites e os programas deverão ter tamanho
bem inferior ao praticado
no ano passado. Não deverá
haver uma rápida reversão
das perdas de ocupações e
de renda provocadas pelo
choque pandêmico, assim
esperamos contração da
massa de renda. Não é certo
que o aumento da poupança
observado em 2020, como
os próprios dados das Contas Nacionais evidenciam,
seja suficiente para compensar esse efeito - até mesmo porque é bem provável
que essa poupança “exces-
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siva” tenha se concentrado
dentre a população de renda mais alta, que somente
retomaria plenamente seus
hábitos de consumo uma
vez que a pandemia esteja
controlada. Nas últimas semanas, também houve uma
piora da percepção de risco
sobre o Brasil, o que aliado à
evolução das taxas de juros
internacionais pressionou
nosso câmbio, alimentando
ainda mais as preocupações
com a inflação. Um ajuste
monetário mais célere pode
prejudicar a recuperação
do PIB neste ano de 2021 e
mesmo em 2022.
E JÁ DIMINUEM AS
EXPECTATIVAS DE
CRESCIMENTO DO PIB
BRASILEIRO EM 2021

No entanto, em outro documento intitulado
“Cenários” divulgado em
23 de março pela LCA –
Consultores Econômicos,
a instituição refez as suas
análises e destacou: “Nossas projeções para a atividade econômica também
foram revistas à luz dos
vários acontecimentos recentes. Do lado positivo,
pode-se destacar: (i) o bom
desempenho de nossa economia na virada de 2020
para 2021 - com o PIB do
4º trimestre superando
nossas projeções, o que
tornou maior o carregamento estatístico para este
ano; e (ii) a melhora que
promovemos nas projeções
de crescimento de muitas
economias
importantes,
sobretudo para os EUA.

Em contrapartida, há
vários vetores a pesar negativamente sobre as projeções de atividade: além
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da revisão (para cima) que
promovemos nas projeções
de câmbio, inflação e juros,
destacamos a piora aguda da
situação sanitária. O número
de óbitos por Covid-19 vem
batendo seguidos recordes
(Gráfico 6) e não mostra sinais de reversão iminente,
sobretudo se levarmos em
consideração os níveis elevados de ocupação hospitalar. O
colapso do sistema sanitário
tem levado autoridades lo-
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cais a adotar medidas restritivas à circulação de pessoas,
o que se reflete em contração
do consumo - como sugerem
os aplicativos de rastreamento de mobilidade
Outro vetor negativo
para a economia é a piora
da confiança, pessoal e empresarial, provocada pelo
recrudescimento da crise
sanitária e por incertezas
fiscais e políticas, volatilida-

de cambial, aceleração inflacionária etc. A nova rodada
de auxílio emergencial, que
somará menos de R$ 50 bilhões - cerca de seis vezes
menos do que o auxílio liberado em 2020 -, parece insuficiente para injetar ânimo
a uma demanda combalida:
a confiança do consumidor
voltou a recuar com força
nas últimas leituras, com
destaque para a piora nas
faixas de renda mais baixas

(que voltaram para perto
das mínimas observadas em
abril e maio do ano passado.

Pesando todos esses vetores positivos e negativos,
nossa projeção para o PIB de
2021 foi revista de 3,2% para
2,8%. A projeção para 2022
também foi revista para pior,
de 3,1% para 2,8%, apesar
da base de comparação menor que passamos a antever
para este ano.

PIB brasileiro de 2020 teve
a pior queda desde 1996,
quando iniciou a série
histórica

O real foi a 6ª moeda
que mais se desvalorizou
em 2020 em relação ao dólar: caiu 22,4%. Ficou atrás
somente das divisas da Venezuela, Seychelles, Zâmbia, Argentina e Angola. O
levantamento é da Austin
Rating. O bolívar venezuelano foi a moeda que registrou o maior percentual de
desvalorização: 95,7%. Em
seguida estão a rúpia de
Seychelles (33,5%), o quacha zambiano (33,4%), o
peso argentino (28,8%) e o
kwanza angolano (27,2%)

Os números oficiais
de 2020 do PIB, que é a
soma de todos os bens e
serviços produzidos no
país, foram divulgados
pelo IBGE no último dia
3 de março e revelam que
a economia brasileira
teve o 3º pior desempenho desde 1901 e o pior
da nova série histórica
de cálculo, iniciada em
1996 - superando o tombo de 3,5% registrado em
2015, o maior até então.
Considerando a série anterior, iniciada em 1948,

o resultado de 2020 foi
considerado o pior em 30
anos. Os maiores tombos
já registrados no país anteriormente foram os de
1981 e 1990 - em ambos
os anos, houve uma retração de 4,3% do PIB.
Durante todos os anos
da década de 2011/2020
o desempenho da economia brasileira foi pior
do que a média mundial,
de acordo com dados do
FMI – Fundo Monetário
Internacional
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QUEDAS MAIS
EXPRESSIVAS
DO PIB BRASILEIRO
PERÍODO DE
1901 A 2020
Ano

%

1990

4,35

2020

4,06

1981
2015
1931
2016
1908
1983

4,25
3,55
3,30
3,28
3,20
2,93

Fonte: Bacen/IBGE/MinasPart
Desenvolvimento
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Uma nova década perdida
ou uma década maldita?
Andando para trás e para baixo:
VARIAÇÃO ANUAL MÉDIA DO PIB
Produto Interno Bruto | Brasil

8,6
7,4
6,2

5,9
4,2

4,5

4,2

4,4
2,6

3,7

1,6
0,3
1901-10

1911-20

1921-30

PANDEMIA CHEGOU
ANTES DO PAÍS
ELIMINAR PERDAS DA
CRISE DE 2015-2016
Com o resultado do PIB
divulgado pelo IBGE em 03
de março, o Brasil encerrou a
década de 2011/2020 apresentando o pior resultado
desde que os cálculos foram
iniciados a partir de 1901, registrando uma medíocre expansão média anual de 0,3%
- considerada inferior até
mesmo quando comparada
à década (rotulada como Perdida) de 1981-1990, quando
esta registrou expansão média anual de 1,6%.

Segundo cálculos do
economista Claudio Considera, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), a nova década perdida é explicada, principalmente, não só pelo choque
trazido pelo coronavírus,
mas também pela crise dos
anos 2015 e 2016, durante os governos de Dilma
Roussef e Michel Temer.
Foram 11 trimestres seguidos de recessão no meio

1931-40

1941-50

1951-60

da década e, depois, uma
recessão histórica no 1º
semestre de 2020.
Considera destaca que
o Brasil ainda tentava se
reerguer das perdas de
uma das recessões mais
profundas que o país já
passou quando a pandemia
chegou,
interrompendo
uma sequência de 3 anos
de uma recuperação que já
vinha em ritmo lento.

“A recuperação vinha
lenta, estávamos crescendo pouco, em torno
de 1,5% ao ano. Daí veio
a pandemia, que jogou a
economia no buraco de
vez”, afirma Considera. “A
década foi muito instável,
teve alguns números positivos e vários números
negativos. Foi uma década
de estagnação”.
A fraqueza da década
e o desempenho da economia abaixo do observado
na década de 80 já estava
no radar dos economistas
desde 2019 mas, até a chegada da pandemia, não se
imaginava um resultado no

1961-70

1971-80

1981-90

1991-00

2000-10

2011-20

Fonte: IBGE/IPEADATA/MinasPart Desenvlvimento

período entre 2011 e 2020
tão próximo da estagnação.

O rombo nas contas
do governo foi recorde em
2020, somando R$ 743 bilhões. Esse déficit ajudou a
aumentar ainda mais a dívida pública, que saltou de
74,3% para 89,3% do PIB,
patamar recorde e considerado elevado para um país
emergente. Já a taxa média
de desemprego em 2020
foi de 13,5%, a maior já registrada pelo IBGE.
“Acho que o desemprego é o maior problema dessa década. E a taxa de desemprego esconde de certa
forma o desiludido, o desalentado, aquele que para de

procurar emprego e não é
contado como desempregado. Você tem um número
absurdo de pessoas dependendo de atividades informais”, afirma Considera.

INCERTEZAS PELA FRENTE
A média das projeções
do mercado para o crescimento do PIB em 2021
tem sido revisada para
baixo e estava em 3,29%,
segundo a última pesquisa Focus do Banco Central,
bem abaixo da expectativa
para o crescimento global
no ano, estimada em 5,5%
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Parte
do mercado não descarta
inclusive o risco de uma
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nova recessão técnica no
1º semestre de 2021 em
meio às incertezas sobre o
controle da pandemia e as
preocupações com o chamado risco fiscal.

“Vai ter algum crescimento em 2021, mas é fácil
crescer em cima de uma
base depauperada como
a de 2020. Não vejo que
vamos voltar a crescer de
forma substancial nos próximos anos”, afirma Considera.
O pesquisador avalia que
o potencial de crescimento
da economia brasileira continua baixo diante da elevada
incerteza política, queda da
renda das famílias, pouco espaço fiscal para investimento
público e nível de ociosidade
ainda alto das empresas.

“A economia já vinha
patinando. Estávamos crescendo com base no consumo
de serviços, já não se tinha
investimentos... A incerteza
política é muito grande, ninguém sabe o que vai acontecer”, avalia Considera.

Já para o renomado economista Roberto Macedo, em
artigo publicado em O Estado de S. Paulo de 18 de março, ele avalia que “Olhando à
frente em 2021, o quadro é
desalentador... A própria previsão do Boletim Focus do
BC, embute pequena variação negativa do PIB. De fato,
ainda sem completar uma
efetiva recuperação em V, os
dados mais recentes levaram
vários economistas a prever
até um desempenho negativo do PIB já nos dois primeiros trimestres do ano, percepção que se agravou com
a piora da pandemia imposta
pela covid-19. Em matéria

de meia página (B3), ontem,
este jornal entrevistou vários
economistas e assim resumiu o resultado: “País está
na contramão do resto do
mundo, onde projeções para
a atividade sobem; no Brasil,
previsão é de queda com inflação em alta”.
O artigo de Roberto Macedo conclui: “Com o contágio
e as mortes pela covid-19 batendo novos recordes desde
meados de fevereiro, as reforçadas medidas de isolamento
recém-adotadas devem impor novas perdas principalmente ao comércio e ao setor
de serviços, o mais importante da economia, com o que ela
sofrerá bastante. A vacinação
está atrasada e insuficiente,
ainda sem efeitos sensíveis no
controle da pandemia, com a
contaminação pela covid-19
avançando mais rápido do
que a vacinação. Ela veio escassa com o grande descaso
do governo em planejá-la,
ainda em meados do ano passado, e rapidamente adquirir
as vacinas necessárias para a
imunização em massa da população. Deu no que que deu”.
DIFERENÇAS COM A
CRISE DOS ANOS 1980

De acordo com matéria
de autoria de Por Darlan Alvarenga publicada pelo G1 de 03
de março, “Depois do período
de crescimento dos anos 70,
que a ditadura militar chamava de milagre econômico, o
Brasil enfrentou nos anos 80
o que passou a ser chamado
de ‘década perdida’.
Naquele período, a economia brasileira enfrentou
uma combinação perversa.
No cenário internacional,
houve uma piora das condi-
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BRASIL - TAXA DE JUROS REAL+ X VARIAÇÃO DO PIB
Produto Interno Bruto e reservas cambiais - 2001/2020
Ano

Mundo

Brasil

1981

1,86

-4,40

1984

4,55

5,31

1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

0,56
2,78
3,63
3,66
3,94

+0,04

7,85

+4,22

-3,40
7,49
3,53

-0,06

2,62

1,03

3,45
2,28
2,09
3,26
3,33
3,85
4,00
2,58
3,58
4,81
2,47
2,95
4,28
5,42
4,90
5,45
5,54
3,02

3,16

-4,35
-0,54

3,39
0,34
0,47
4,39
1,39

2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020*

3,53

3,96

+0,89
-0,61
-2,24
-3,24
-0,42
-1,08
-3,14

+0,34
-1,49

+0,53

7,53

+2,13

5,09
3,97
3,00
0,50

1,78

-4,36

+2,59

6,07

3,51
2,80

-2,82

-1,70

5,76

-3,55

3,81

-1,53

3,20

1,14

3,45
3,27

-7,80

+0,10

1,92

3,46

-0,64

3,05

3,54

2013

-4,70

-1,64

4,22

2012

4,29

-0,41

2,21

5,85

-0,13

2011

+3,83

+2,83

-0,08
5,40

-6,18

+0,76

4,92

2009
2010

-6,26

0,60

4,64
3,80

*Diferença

-3,28
1,32
1,41

-4,06

+2,07
-0,05
-0,32
-1,62
-0,46
-3,03
-7,00
-6,55
-2,49
-1,73
-1,39
-0,30

*Em relação ao mundo. **Estimativas do FMI. Em vermelho: variação inferior à
média mundial. Fonte: Mundo/FMI – Brasil IBGE - MinasPart Desenvolvimento

ções financeiras. Ao mesmo
tempo, internamente, o país
enfrentou um quadro de
baixo crescimento, de descontrole da dívida externa
e disparada da inflação. Em
1987, o governo brasileiro
chegou a declarar moratória
e suspendeu o pagamento de
credores internacionais.

Se por um lado a dívida externa deixou de
ser uma preocupação, o
Brasil voltou a enfrentar
na última década um quadro de descontrole fiscal,
agravado pela queda dos
investimentos públicos e
privados, e pelo aumento
do desemprego.”
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Indústria brasileira chegou, em 2020,
ao menor nível de participação do PIB
desde 1947

Segundo o IpeaData, a
Agropecuária que já chegou a representar 25,81%
do total da economia brasileira em 1952 alcançou,
em 2020, uma participação de 6,83% na formação
do PIB brasileiro. Desde
quando iniciou a série histórica em 1947, o menor
nível ocorreu em 2010,
quando atingiu 4,84%.

tria Total, que já chegou
a ter uma participação de
47,97% (1985), o setor
teve, em 2020, o pior desempenho da série histórica, tendo alcançado apenas
20,41% do PIB naquele
ano. Esta significativa perda tem a sua justificativa:
a Indústria de Transformação, que já chegou a representar 34,66% do PIB
(maior índice da série histórica iniciada em 1947)

Relativamente à Indús-

BRASIL – PARTICIPAÇÃO NO PIB

No acumulado da década de 2011/2020, a

Produto Interno Bruto | 2020 – em %

6,83%

Serviços

Já o Setor de Serviços
contribuiu, em 2020, com
72,76% da formação do PIB
brasileiro em 2020 – um
pouco inferior ao recorde
obtido em 2017, de 73,54%.

Agropecuária brasileira
registrou expansão de
33,39% e o Setor de Setor
de Serviços, de 4,97%. No
entanto, a Indústria que é
a maior geradora de empregos e de recolhimento
de tributos contabilizou
uma queda de 10,34%.
No total, o PIB brasileiro
registrou uma expansão
acumulada medíocre, de
apenas 2,67%, o que é absolutamente lastimável

DESEMPENHO DOS SETORES ECONÔMICOS EM RELAÇÃO AO PIB

Produto Interno Bruto | 2020 – em %

72,76%

viu a sua participação no
PIB reduzir-se para menos
de 1/3, alcançado tão-somente 11,30% em 2020.

Agropecuária

Setor

2011

2012

2013

Agricultura

5,64

-3,08

8,36

Serviços

3,46

2,90

2,75

Indústria

20,41%
Indústria

PIB total

Fonte: IBGE

4,11
3,97

-0,72
1,92

2014
2,79

2015

2016

2017

2018

2019

3,31

-5,22

14,15

1,31

0,63

-2,73

-2,22

0,77

2,08

1,66

2,17

-1,51

-5,76

3,00

0,50

-3,55

0,99

4,57

-3,28

BRASIL – PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB TOTAL

-0,50
1,32

0,72
1,78

2020
1,96

Acum.
33,39

0,37

-3,48

-10,34

1,41

-4,06

2,67

-4,46

4,97

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

1947 a 2020

PIB Agropecuária preços correntes

2018

2020

2016

2012

2014

2010

2008

2006

2002

2004

1998

2000

1996

1992

1994

1988

1990

1986

1982

1984

1978

1980

1974

1976

1972

1970

1968

1966

1962

1964

1958

1960

1956

1952

1954

1949

1950

1947

1948

27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

Fonte: Ipeadata
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PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB TOTAL

PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PIB TOTAL

2018

2020

2016

2012

PIB Indústria - transformação - preços correntes

2014

2010

2008

2006

2002

2004

1998

2000

1996

1992

1994

1988

1990

1986

1982

1984

1978

1980

1974

1976

1972

1970

1968

1966

1962

1964

1958

1960

1956

1952

1954

1949

1950

1947

39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

1948

1947 a 2020

Fonte: Ipeadata

1947 a 2020
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PIB Serviços - preços correntes

PARTICIPAÇÃO DA
AGROPECUÁRIA
NO PIB TOTAL
Em %
Ano

PARTICIPAÇÃO DA
INDÚSTRIA
NO PIB TOTAL
Em %
Ano

PIB Ind.

Ano

2001

26,59

2001

15,37

2001

67,78

2004

6,67

2004

28,63

2004

17,79

2004

64,69

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

7,20
5,48
5,14
5,18
5,41
5,24
4,84
5,11
4,90
5,28
5,03
5,02
5,66
5,34
5,15
5,12
6,83

Fonte: IpeaData

2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

26,37
26,96
28,47
27,68
27,12
27,33
25,59
27,38
27,17
26,03
24,85
23,79
22,52
21,23
21,12
21,85
21,41
20,41

Fonte: IpeaData

2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

14,48
16,88
17,36
16,59
16,60
16,52
15,27
14,97
13,86
12,55
12,27
12,01
12,24
12,48
12,45
12,27
11,79
11,30

Fonte: IpeaData

2020

2018

2016

2014

2012

PARTICIPAÇÃO DO
SETOR DE SERVIÇOS
NO PIB TOTAL
Em %

5,64
6,42

PIB Ind. Transf.

Fonte: Ipeadata

2001
2002

PIB Agro.

INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO
NO PIB TOTAL
Em %

2010

2008

2006

2002

2004

2000

1998

1996

1992

1994

1990

1988

1986

1982

1984

1978

1980

1976

1974
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1970

1968

1966

1962

1964

1960

1958

1956

1952

1954

1949

1950

1947

1948

0

Ano
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

PIB Serviços
67,22
65,83
66,05
67,18
67,70
67,26
69,18
67,78
67,72
69,07
69,87
71,18
72,46
73,11
73,54
73,00
73,47
72,76

Fonte: IpeaData
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Ninguém enxerga que a indústria
brasileira está morrendo?
A publicação Relatório
Reservado “apurou que a Secretaria do Desenvolvimento
da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério
da Economia monitora, com
preocupação, a situação da
Audi no país. O receio é que a
montadora alemã seja a próxima a encerrar sua produção
no Brasil. Os movimentos recentes reforçam essa percepção. Em dezembro passado,
a empresa suspendeu a fabricação do A3 Sedan, único
modelo que era montado na
unidade de São José dos Pinhais (PR). Ouvida pelo RR, a
Audi foi diplomática. Afirmou
que estuda um novo modelo
para ser produzido no Brasil. Diz ainda que "boa parte
dessa decisão passa pela definição do que irá ocorrer com
os créditos de IPI acumulados
duran¬te os anos de Inovar
Auto, que não foram integralmente devolvidos". O RR, contudo, reitera que a empresa
estuda cair fora do país.
Caso atravesse a porta
de saída, a Audi se juntará a
Ford, Ford Caminhões, Roche, Eli Lilly, Sony, Mercedes-Benz e Nikon, empresas que
encerraram suas atividades
industriais no Brasil desde o
início do governo Bolsonaro.
Diante do crescente êxodo
de multinacionais, talvez tenha chegado a hora de rever
o “super” Ministério da Economia. A “sub-pasta” da Indústria, Comércio, Serviços
e Inovação, colocada sob o
guarda-chuva de Paulo Guedes tor¬nou-se um apêndice
menor e ineficaz, com graves

reflexos para a economia,
geração de empregos, retenção de ta¬lentos e mesmo
estímulo à educação mais
sofisticada no país. Com
Guedes não vai haver policy
para o segmento. O ministro
despreza qualquer tipo de
política industrial.”

Acrescenta a publicação: “Há uma bifurcação de
motivos para esse “bye, bye,
Brazil”. De um lado, existe
uma variável estrutural: o
elevado Custo Brasil, uma
questão que exige tempo
para ser equacionada. Por
outro, há um forte componente conjuntural. A gestão
Bolsonaro não acena com
PIB crescente, aumento de
investimentos e muito menos incentivos - que não precisam, necessariamen¬te, ser
fiscais. O Chile, por exemplo,
exige o compromisso de permanência de uma empresa
por 10 anos para a concessão de benefícios. Por aqui,
o governo Bolsonaro adota a
política do “cada um por si”. O
BNDES hoje é tudo: estruturador de operações financeiras, adviser de privatizações,
trem pagador do Tesouro,
menos banco de fomento.

Paulo Guedes diz que
a indústria está crescendo.
Como de hábito, ergue suas
verdades sobre um terreno
arenoso. Esse crescimento
ao qual ele se refere se deve
a três variáveis. Em primeiro
lugar, a base de comparação
usada - o mês imediatamente
anterior - é bai¬xa. Em novembro de 2020, a atividade
industrial avançou 1,2% em
relação a outubro. Por esse
critério, foi a sétima alta consecutiva. No entanto, quando
a comparação se dá com o
mesmo período em 2019,
foram 10 meses seguidos de
baixa. Apenas em outubro e
novembro de 2020 a indústria voltou a crescer frente
aos mesmos meses no ano
anterior. Além disso, o auxílio
emergencial e as políticas de
cobertura de pagamento de
salários dos trabalhadores
durante a pandemia tiveram um impacto posi¬tivo
circunstancial. Ressalte-se
ainda o divórcio de boa parte
dos brasileiros com as regras
sanitárias: mais da me¬tade
da população determinou,
com o apoio do presidente
Bolsonaro, que o isolamento
não precisava ser cum¬prido,
o que antecipou a retomada

da economia – ao custo de
milhares de mortos a mais.

Hoje, a indústria de transformação responde por 11%
do PIB, o menor nível desde
1947. Há estimativa que chegue a 9% em 2024. Segmentos vitais vão recuar ainda
mais. A formação bruta de
capital fixo deve cair 2,3% no
quarto trimestre de 2020 em
comparação com o terceiro,
segundo projeção do Boletim
Macro do Ibre-FGV. A construção civil, que tem peso no
cálculo do PIB indus¬trial,
deu um piparote em dezembro, com a maior utilização
de capacidade operacional
desde 2014. Mas a previsão
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção é de
uma queda de 2,8% do PIB do
setor em 2020. Esse cenário
provoca efeitos colaterais que
podem demorar anos para
serem curados. Há uma crescente exportação de talentos
no país, notadamente para
países como Estados Unidos,
Alemanha e Suécia. São profissionais de alta formação
que potencialmente teriam de
ser absorvidos pela indústria
nacional. E daí?”
Fonte: Relatório Reservado – 01.02.2021

PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL - PRODUÇÃO FÍSICA – BRASIL
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FA L A N D O N O A S S U N TO
ROBSON DE ANDRADE
Presidente da Confederação Nacional
da Indústria (CNI)

Desindustrialização pode tornar
Brasil a roça do mundo. Não existe
país forte sem indústria forte
“Recentemente, fomos surpreendidos por entrevista
do presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Carlos Doellinger, na
qual defende a desindustrialização do Brasil. Ele afirma, de
forma inusitada, que “o Brasil precisa apostar em suas
vantagens comparativas” e
chega ao cúmulo de dizer que
“nosso caminho não é a indústria manufatureira, a não
ser aquela ligada ao beneficiamento de produtos naturais e minérios”. Essa opinião
é ainda mais preocupante por
Doellinger comandar um dos
mais antigos e renomados
órgãos de estudos e análises
econômicas do país.
Ressalte-se que vantagens
comparativas são dinâmicas
e podem ser aprimoradas ao
longo do tempo. Isso ocorreu em países que pensaram
grande e não se contentaram
em produzir apenas o que
a natureza lhes ofereceu. Se
o Brasil ficasse preso só aos
seus recursos naturais, hoje
nosso principal produto de
exportação seria o pau-brasil.
A soja e o café não seriam
produzidos por aqui, pois não
são produtos nativos.

Não é minha intenção subestimar a importância dos
setores agrícola e mineral
para a economia nacional,
mas se seguisse a receita do
presidente do Ipea o Brasil
se transformaria numa espécie de “fazenda do mundo”,
exportando apenas commodities e matérias primas. A
afirmação dele se compara
ao preceito defendido pelo
Visconde de Itaboraí, no
século XIX, de que ao Brasil “bastava exportar café”,
numa tentativa - felizmente
frustrada - de impedir o Barão de Mauá de levar adiante
seu esforço pioneiro de industrialização do país.
Investir nos setores em que
temos vantagens comparativas é uma boa política,
mas não menos importante
é promover o aumento da
competitividade, de todos os
setores, especialmente da indústria. O fato de o Brasil ter
hoje os maiores níveis mundiais de produtividade nas lavouras de soja, por exemplo,
deve-se a dois fatores principais: o primeiro é que que
sucessivos governos aportaram recursos suficientes para
viabilizar o cultivo em escala

desta leguminosa e investiram na inovação do setor, por
meio da Embrapa.

Além disso, os produtores
rurais são beneficiados por
financiamentos subsidiados,
com taxas de juros bem menores que as disponíveis para
os demais setores produtivos.
Cabe destacar, ainda, a carga
tributária mais favorável à
qual a agropecuária está sujeita, de apenas 1,9%, ante os
46% que pesam sobre a indústria de transformação.
O segundo fator, também
essencial para o sucesso do
agronegócio, é a atuação da
indústria no desenvolvimento de serviços, insumos e
equipamentos de alto valor
agregado, tais como pesquisa científica, biotecnologia,
logística, fertilizantes e maquinários. Portanto, a alta
competitividade da agricultura brasileira e a sofisticação
dos demais segmento só são
viáveis graças à existência de
uma indústria manufatureira
moderna operando no país.
Na mesma entrevista, Doellinger afirma que a Austrália deve ser um exemplo a ser
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seguido pelo Brasil. Assim
como nosso país, Austrália
tem nos recursos naturais
uma importante fonte de geração de renda e emprego.

Isso também é verdade para o
Canadá e para os Estados Unidos. No entanto, a vantagem
em recursos naturais não impediu esses países de também
estarem entre os mais industrializados do mundo.

Em nossa visão, o melhor
exemplo para o Brasil seria
a China, que também tem
dimensões continentais e
optou pela manufatura para
liderar seu processo de desenvolvimento. Hoje, a China
é a nação que tem a maior
produção industrial do mundo, à frente dos EUA desde
2009. Outra falácia do presidente do Ipea é que não sabemos produzir automóveis.
Não é verdade. A indústria
automobilística nacional foi
pioneira, por exemplo, nas
reduções de emissões de
carbono nos carros. Do motor a álcool ao motor flex, seu
avanço tecnológico é notável
e mundialmente elogiado.
A despeito do alto custo de se
produzir no Brasil, temos a
16ª maior indústria do mundo. Éramos a 10ª em 2014.
Apesar de representar 21%
do PIB nacional, o setor é responsável pelo recolhimento
de 33% dos impostos federais e por 31% da arrecadação previdenciária patronal.
Além disso, responde por
70% das exportações de bens
e serviços, e por 69% do do
investimento empresarial em
P&D, insumos indispensáveis

para a competitividade dos
demais segmentos, inclusive do agronegócio. O poder
de alavancagem da indústria
também é incomparável: cada
R$ 1 produzido pelo setor resulta em um aumento de R$
2,40 no PIB. Na agropecuária,
o resultado é R$ 1,66.

Nossa indústria também paga
os melhores salários. Trabalhadores industriais com
ensino superior completo
ganham 31,8% a mais do que
a média nacional, contribuindo de forma expressiva para
o aumento da renda per capita dos brasileiros. Apenas
a indústria de manufatura é
responsável por 6,8 milhões
de em pregos - equivalente
a 70% de todos os postos de
trabalho gerados pelo setor
como um todo.

Isto tudo apesar dos diversos
obstáculos que impedem a
grande maioria das fábricas
nacionais de competirem, de
igual para igual, no mercado
internacional. Sem exportar,
é quase impossível termos
uma escala de produção
competitiva.
Nosso sistema tributário é
repleto de distorções e penaliza os setores com cadeias
de maior agregação de valor.
Somos um dos poucos países que tributa investimento
e exportação. Temos, ainda,
uma infraestrutura de transportes muito precária e, apesar de produzirmos energia
barata, seu custo final é um
dos mais elevados do mundo. Além disso, a insegurança
jurídica, que torna até o nosso passado incerto - como já
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bem acentuou o ex-ministro
da Fazenda Pedro Malan obriga as empresas a fazerem
provisões que reduzem suas
disponibilidades financeiras
para investimentos.

Mais do que nunca, é urgente e indispensável que sejam
implementadas
reformas
estruturantes, sobretudo a
tributária, que viabilizem
um ambiente de negócios favorável ao empreendimento
privado, desonerem as exportações e os investimentos, reduzam a burocracia, aumentem a segurança jurídica e
estimulem investimentos em
infraestrutura.

O recente fechamento das
fábricas da Ford no Brasil foi
uma decisão da empresa a nível mundial. Mas, certamente,
o alto custo de se produzir no
Brasil foi um dos fatores cruciais para essa decisão. Não
será promovendo a desindustrialização, como apregoa o
presidente do Ipea, que nosso
país conseguirá manter empresas aqui e retomar a trilha
do crescimento econômico,
vital para gerar mais empregos e renda para a população.
O que o Brasil precisa é fortalecer o setor industrial, para
que ele seja cada vez mais
dinâmico e competitivo, ajudando a superar a mais grave crise sanitária, econômica
e social que já vivenciamos.
Não existe país forte sem indústria forte.”
Publicado pelo jornal
Valor Econômico em
27/01/2021
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Brasil cai para o 12º lugar no
ranking das maiores economias
Com a queda histórica
de 4,1% do PIB em 2020, o
Brasil saiu do ranking das
10 maiores economias do
mundo e caiu para a 12ª colocação, de acordo com as
projeções do World Economic Outlook, do FMI – Fundo Monetário Internacional
e aqui já publicado em edições anteriores de MercadoComum. No novo ranking
mundial, a economia brasileira foi superada em 2020
por Canadá, Coreia e Rússia.

Nem todos os países, no
entanto, divulgaram os dados oficiais ou finais do PIB
de 2020. O ranking definitivo das maiores economia
do mundo deve ser divulgado em abril, após a divulgação dos resultados consolidados pelo FMI (Fundo
Monetário Internacional).

"Teria uma chance da
Rússia ter um número muito ruim e cair bastante, daí o
Brasil voltaria para 11º, acho
que no máximo isso. Austrália dificilmente vai superar o
Brasil porque a diferença é
muito grande", afirma Alex
Agostini, economista-chefe
da Austin Rating.

O levantamento mostra ainda que o resultado
do PIB do Brasil em 2020
ficou na 21ª colocação
num comparativo entre
as 50 maiores economias
do mundo. Os maiores
tombos foram registrados
pelo Peru (-11,1%), Espanha (-11%) e Reino Unido
(-9,9%). Da lista, apenas 3
países tiveram crescimento
na comparação com 2019:
Taiwan (3,1%), China (2%)
e Turquia (1,6%).

MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO – 2020*
Acima de US$ 1 trilhão
(PIB-Produto Interno Bruto – Em US$ milhões correntes)

Ordem
País
PIB
% do Total
			
Mundial
01

02
03

Estados Unidos
China
Japão

04

Alemanha

06

Índia

08

Itália

05
07
09
10

Reino Unido

França
Canadá

Coreia do Sul

11

Rússia

13

Austrália

12
14
15
16

Brasil

Espanha

Indonésia
México

20.807.268

24,81

4.910.580

5,86

14.860.775
3.780.553
2.638.296
2.592.583
2.551.451
1.848.222
1.600.264
1.586.786
1.464.078
1.444.167
1.334.688
1.247.464
1.088.768
1.040.372

17,72
4,51
3,15
3,09
3,04
2,20
1,91
1,89
1,75
1,72
1,64
1,49
1,30
1,24

*Projeções do FMI
Fonte: FMI/World Economic Outlook oct 13,2020/IBGE - MinasPart Desenvolvimento

Com recessões e pandemia, PIB do Brasil
tem pior década em 120 anos
Desempenho do PIB do
Brasil supera o de latinos e
europeus - mas país deve
ficar para trás em 2021.
Com base nas projeções
do FMI para 2021, a Austin
estima que o Brasil pode
cair para a 14ª posição no
ranking das maiores economias do mundo, sendo superado também pela Austrália
e Espanha, considerando um
cenário de alta de 3,3% do

PIB brasileiro no ano e uma
taxa de câmbio média de R$
5,2456 por dólar.
Entre 2010 e 2014, o
Brasil se manteve na 7ª
posição. No pior momento,
em 2003, ficou na 14ª posição. O ranking da Austin
Rating faz o comparativo
das maiores economias do
mundo desde 1994
A desvalorização do PIB

quando medido em dólar se
deve ao baixo crescimento
econômico da última década e a perda de valor do real
em comparação com a moeda norte-americana.
O Brasil teve a pior década para a economia em 120
anos, segundo estudo da
FGV (Fundação Getulio Vargas). Superou a década de
1981 a 1990. De 2011 para
2020, a economia estagnou:

na média anual cresceu
0,3%. O país registrou recessão econômica em 2015 e
2016 e sofreu com os impactos da pandemia de covid-19
no último ano.
De acordo com o relatório da RC Consultores, a
desvalorização do real foi
a maior em décadas, superando o pior momento inflacionário dos anos 1980.
Em 12 meses encerrados
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BRASIL | VARIAÇÃO ANUAL DA TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB
Produto Interno Bruto - 1901 a 2020
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PIB Preços de mercado - variação real anual

Fonte: Ipeadata

EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO X MUNDIAL
Período de 2001 a 2020* - Em US$ bilhões correntes
Ano
Brasil
		

Var.
Mundo
%		

Var.
%

Part. %
Br./Mundo

2001

559,56

1,39

33.652,98

2,47

1,66

2003

559,47

1,14

39.033,58

4,28

1,52

2002
2004

669,34

2006

1.107,13

2005
2007

em 10 de março de 2021,
a desvalorização chegou
a 23%. “Pior que isso, perdemos feio na comparação
com a maioria das moedas
dos países emergentes”, diz
o documento da RC.
A segunda década do
século XXI– 2011/2020
ficará registrada como a
pior da história econômica
brasileira, podendo o desempenho do PIB-Produto
Interno Bruto ser considerado absolutamente deplorável para um país que
deveria adotar como meta
principal o desenvolvimento e o crescimento econômico vigoroso, consistente,
contínuo e sustentável. Em
todos os anos, desta segunda década, o PIB brasileiro
contabilizou níveis piores

Fonte: Jornal O Tempo

de expansão quando comparados à média mundial:
a média anual de crescimento brasileiro ficou
em 0,30% - contra 2,82%
verificados na média anual mundial e, de apenas
2,67%, no acumulado do
período – contra 31,72%
da média mundial.

Enquanto a média anual
de expansão do PIB mundial poderá atingir 3,38%
nestes 20 últimos anos –
equivalendo a uma taxa acumulada que quase dobra de
tamanho a economia global
(alcançando 93,48%), o PIB
brasileiro contabiliza um
crescimento médio anual
de 2,02% e, acumulada no
mesmo período, de 47,76%
(o que equivale a apenas
quase a metade da média

508,10
892,03

1.693,15

2010

2.209,75

3,96

51.575,08

5,45

58.220,54
63.839.20

4,90

5,54
3,02

1,52
1,87

2,15

2,40
2,65

60.488,89

-0,08

3,73

-

5,40

3,34

-

46,89

-

4,29

3,56

43,91

2.614,48

47.607,19

1,46

-0,13
7,53

Média Anual		

2011

5,42

5,09

Acumul. do Período

2,95

43.939,60

6,07

1.672,63

34.775,07

5,76
3,20

1.396,80

2008
2009

3,05

3,97

66.140,51

73.413,65

3,94

2,77
-

2012

2.463,55

1,92

74.805,34

3,54

2014

2.454,85

0,50

79.059,95

3,53

3,11

2016

1.800,13

3,27

2,37

2013

2015

2017
2018

2019
2020

2.468,46

3,00

1.796,17

-3,55

2.063,18

3,45

1,32

80.716,20

3,81

1,41

87.552,44

1,78

1.877,34
1.444,17

3,46

74.829,37

-3,28

1.916,21

76.989,92
76.022,14

85.689,96

3,51
2,80

3,29
3,21
2,40

2,56
2,23

2,14

-4,06

83.844,99

-3,50

Acumul. do Período

2,67

-

31,72

-

Média Anual 2001/2020

2,02

-

-

93,48

3,38

-

Média Anual 		

0,30

Acumulado do Período 47,76

-

2,82

1,72
-

-

Fonte: IBGE/Banco Central do Brasil/FMI
World Economic Outlook - oct 13, 2020
MinasPart Desenvolvimento
*Projeção do FMI para a economia mundial em 2020
Em vermelho: Anos em que o desempenho do PIB
brasileiro foi pior do que a média mundial
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EVOLUÇÃO DO PIB – BRASIL X CHINA X MUNDO
Período de 2005 a 2020 - Em milhões correntes
Brasil
China

Mundo

1995

2000

2010

770,86

655,45

2.208,70

731,02

31.036,63

1.205,52

33.895,93

6.033,81

66.140,51

Mundo

Países Desenvolvidos
Zona do Euro

Estados Unidos

Países Emergentes
América Latina
Brasil

Rússia
Índia

China

14.860,78
83.844,99

Projeções do FMI para 2020 – China e Mundo
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento

TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB - %
Produto interno bruto – 2001/2020

Japão

2020*

1.444,17

2001/2010

2011/2020*

2001/2020*

1,19

0,33

0,76

3,94
1,73
1,75
0,67
6,23
3,37
3,73
4,94
7,56

10,56

2,73
1,12
1,62
0,34
4,00
0,58
0,26
1,14
4,92
6,92

Durante as primeiras
duas décadas deste século
XXI, a economia brasileira
apresenta desempenho, em
níveis superiores, apenas
durante cinco anos da 1ª
década aos registrados pela
média mundial e, nos demais, o resultado foi inferior.
Vale destacar que, ainda
não muito longe dos tempos atuais, ou seja – 25 anos

Brasil
China

Mundo

1995

2000

2010

2,48

1,93

3,34

2,36

100,00

Estados Unidos

5,12
1,98
2,00
3,04
6,24
8,74

atrás, a economia brasileira
superava, em termos de tamanho, a da China, conforme comprovam os dados
apresentados a seguir.

Desde 1951, o melhor
desempenho da economia
brasileira ocorreu durante o mandato de Garrastazu Médice - 1968/1974
(crescimento médio anual
de 11,92%), quando o PIB
nacional registrou uma expansão acumulada de 29,92
pontos percentuais superior à média mundial dos
cinco anos de seu mandato
– sendo seguido pelo governo de Juscelino Kubitschek
1956/1961 – crescimento médio anual de 8,12%)
que contabilizou expansão
acumulada de 19,00 pontos
percentuais acima da média
mundial do seu período de
governo de 5 anos.

100,00

9,12

100,00

1,72

17,72

100,00

TAXA ACUMULADA DE CRESCIMENTO DO PIB - %
Produto interno bruto – 2001/2020

1,69
0,51

3,56

2020*

*Projeções do FMI para 2020 – China e Mundo
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento

Mundo

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

mundial). Vale ressaltar,
ademais, que os países
emergentes e em desenvolvimento deverão expandir
as suas economias a uma
média anual de 5,12% e, no
acumulado, 169,63%. Neste
mesmo critério, a economia
chinesa deverá multiplicar
por mais de quatro vezes o
seu PIB (atingindo expansão de 425,15%) e a indiana
expandirá 229,92%.

PARTICIPAÇÃO PIB – BRASIL X CHINA NO TOTAL MUNDIAL
Período de 2005 a 2020 - Em %

3,34
1,43
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Países Desenvolvidos
Zona do Euro
Japão

2001/2010
46,89
18,55
12,33
18,79

3,19

47,57
5,42

43,91

Rússia

2,20

60,34

Índia

11,64

106,82

China

15,59

17,17

38,83

Brasil

2,90

11,47

82,71

América Latina

2001/2020*

30,54

6,57

Países Emergentes

2011/2020*

59,52

172,65

92,61

91,75

32,15
39,19
6,78

169,63
46,35
47,08

79,00

229,92
425,15

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

TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB
Período de 2005 a 2020 - Em milhões correntes

1981/1990 1991/2000 2001/2010 2011/2020*

Mundo

3,3

Países Emergentes 3,3
Brasil

1,6

Os piores desempenhos
ficaram por conta dos governos de Dilma Rousseff
– 2011 a 2016 (retração
média anual de 1,29%) e
acumulada de 4,12% nos
seis anos de seu governo significando uma diferença
de 24,71 pontos percentuais em relação à média mundial; e de Fernando Collor
(1991 a 1993 – acumulando
uma queda de 4,07% durante o período de seu mandato presidencial de 3 anos
e registrando uma retração
acumulada de 12,71 pontos
percentuais em relação à
média mundial.

3,2
3,8
2,6

3,9
6,2
3,7

2,7
4,0
0,3

Fonte: FMI/MinasPart Desenvolvimento

Entendo, enfim, que nos
faltam políticas e projetos
públicos de fortalecimento da atividade econômica
nacional. Entendo que as
questões econômicas precisam ser despolitizadas e
desideologizadas para que
possam nos redirecionar
rumo ao crescimento vigoroso, contínuo, consistente
e sustentável.

A grande verdade é que
o Brasil precisa, urgentemente, reconciliar-se com o
desenvolvimento, promover
a unidade nacional, antecipar-se em relação ao futuro
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e estabelecer um programa
de metas - em que o crescimento econômico seja o
elemento mais fundamental
e preponderante.
Afirmava o ex-presidente Juscelino Kubitschek
que as maiores ameaças à
democracia são a miséria,
o desemprego e o subdesenvolvimento. O medíocre
desempenho da economia
brasileira verificado, principalmente ao longo destas

últimas décadas, coincide
com a busca obsessiva pela
estabilidade econômica que nos tem ofuscado todas
as possibilidades de colocar
o desenvolvimento como a
nossa grande, prioritária e
fundamental meta nacional.
Mantendo-se esses mesmos
conceitos que considero
ultrapassados, continuaremos correndo ainda o risco
de ficarmos, durante várias
outras décadas, relegando o
crescimento vigoroso pela

A década de 2011/2020
registra queda
acumulada de 5,4%
na Renda Per Capita dos
brasileiros, enquanto a
média mundial cresceu
17,5%. Isso fez com
que o país recuasse
aos níveis de 2006.
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discussão centrada apenas
no ajuste e no equilíbrio das
contas públicas.
O Brasil precisa se reconciliar com o crescimento econômico vigoroso,
consistente, contínuo, sustentável e eleger o desenvolvimento como a nossa
meta prioritária número 1!

O crescimento econômico vigoroso deve deixar de
ser apenas uma casualidade,
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uma questão episódica, uma
efemeridade, um acontecimento meramente fortuito
para se transformar, efetivamente, na grande meta
econômica nacional, permeando a convolação do País
em uma economia madura
e desenvolvida. Nesta direção, já tivemos antes, vários
exemplos de sucesso e que
poderiam nos servir de inspiração, como foi o caso do
Plano de Metas, implementado durante o Governo JK.

BRASIL – POPULAÇÃO E RENDA PER CAPITA
Ano		
		

População
/mil hab

Variação
%

PIB Var.
%

Renda Per
variação

2001		

175.885

1,405

1,39

-0,01

2004		

182.912

1,270

5,76

4,43

2001/2010
2002		

2003		

2005		

2006		

2007		

2008		

2009		

2010		

178.276

180.619

185.151

187.335

189.463

191.532

193.544

195.498

1,336

1,314

1,224

1,180

1,136

1,092

1,051

1,010

Média				
Acumulada			

3,05

1,14

3,20

3,96

6,07

5,09

1,67

-0,17
1,95

2,75

4,88

3,96

-0,13

-1,16

43,91

27,36

7,53

3,72

6,45

2,38

2011/2020

JK:

“Os que não se atualizam perdem a
corrida da vida, que é a batalha contra o atraso, o retardamento, a conformidade,
o subdesenvolvimento, a fome e a submissão,
ou a dissolução; a batalha da mocidade dos povos contra as capitulações da desagregação e
da miséria! Não digo novidade, acrescentando
que também é a batalha da liberdade, como
corolário da subsistência. Não julgamos assegurada a liberdade no continente, faltando-lhe
a prosperidade. Não a consideramos garantida no Brasil, sem o desenvolvimento. Isso há
três séculos reconhecia o pregador genial. É a
palavra do Padre Antônio Vieira: ‘Não há mais
cruel tirano que a pobreza e a necessidade’.”
Texto extraído do discurso proferido pelo presidente Juscelino
Kubitschek durante a solenidade de reabertura dos cursos da
Universidade do Brasil - Rio de Janeiro, 6 de março de 1960

2011		

197.397

0,971

3,97

2,97

2014		

202.769

0,864

0,50

-0,36

1,32

0,55

2012		

2013		

2015		

2016		

2017		

2018		

2019		

2020		

199.242

201.033

204.451

206.081

207.661

209.187

210.659

212.077

Média			

Acumulada		

0,935

0,899

1,92

3,00

0,830

-3,55

0,735

1,78

0,797

0,767

0,704

0,673

-3,28
1,41

-4,06

0,98

2,09

-4,34

-4,04
1,04

0,70

-4,76

0,30		

-0,52

2,67		

-5,40

Média do Período Total – 2001/2020

2,02

0,93

Acumulado do Período Total – 2001/2020 47,76

20,48

Fonte: IBGE/Banco Central do Brasil/FMI
World Economic Outlook - oct 13, 2020
MinasPart Desenvolvimento
*Projeção do FMI para a economia mundial em 2020
Em vermelho: Anos em que o desempenho do PIB
brasileiro foi pior do que a média mundial

2012

12.372,91

2011

13.238,98

2013

12.275,48

2014

12.103,47

2015

8.783,77

2016

8.733,78

2017

9.935,62

2018

9.158,89

2019

8.910,32

2020

6.808,87

Fonte: IBGE/Banco Central/
MinasPart Desenvolvimento

VARIAÇÃO DA RENDA
PER CAPITA
BRASILEIRA X MUNDIAL
2011 a 2020 – Em %
Ano

Brasil

Mundo

2011

2,97

3,08

2013

2,09

2,25

2014

2015

0,98
-0,36

-4,34

2,33
2,32

2,26

2016

-4,04

2,08

2018

1,04

2,38

2020

-4,76

Acum.

16,40

2017

2019
Média

0,56

0,70

1,56

2,64
1,71

-5,46

-0,52
-5,40

Fonte: FMI/Banco Mundial/IBGE/
MinasPart Desenvolvimento

0

PIB Per Capita Nominal em R$

PIB Per Capita PPC em US$

2020

11.276,39

2019

8.642,95

2010

2018

2009

5.000

2017

8.842,48

2016

2008

10.000

2015

7.369,36

2014

5.907,71

2007

2013

2006

15.000

2012

4.816,32

2011

2005

20.000

2010

3.658,33

2009

2004

25.000

2008

3.096,63

2.849,27

2007

2003

2002

30.000

2006

3.180,30

35.000

2005

2001

40.000

2004

Renda

R$ x US$

2003

Ano
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EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA BRASILEIRO

2002

BRASIL - EVOLUÇÃO
DA RENDA PER CAPITA
BRASILEIRA
Período de 2001 a 2020
Em US$ correntes

2012
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PIB Per Capita Nominal em US$
Fonte: RC Consultores/IBGE/Bacen

2014/2020 – O Brasil está
em depressão econômica?
De acordo com dados
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
de 2014 a 2020 a Renda Per
Capita dos brasileiros acumulou perda de 10,82% - o
que corresponde a uma média anual de -1,60%.
Relativamente ao PIB-Produto Interno Bruto
houve uma queda acumulada de 5,94% no período.
Segundo estimativas do
FMI – Fundo Monetário
Internacional, a economia mundial contabiliza
expansão acumulada de
17,90% e as economias

emergentes e em desenvolvimento (categoria da
qual o Brasil faz parte)
registram também crescimento, de 25,22% durante
o mesmo período.

De 2014 a 2020 o Brasil viu a sua economia
reduzir-se de uma participação de 3,11% do PIB
mundial, para 1,72% - uma
perda substancial!

EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO X MUNDIAL
Em US$ bilhões 2014 a 2020
Ano

Brasil

Mundo

2014

2.455

79.060

2015

1.796

2016

2020

2,40

75.022

2.063

2018

2019

3,11

74.829

1.800

2017

Part. Br/Mundo

2,40

80.716

1.916

2,56

85.690

1.879

2,23

87.552

1.444

2,14

83.844

1,72

Mundo - Valor de 2020 é estimativa do FMI. Brasil – Ministério da Economia
Fonte: World Economic Outlook/Bacen/ MinasPart Desenvolvimento

EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB BRASIL X EMERGENTES X MUNDO
2014 a 2020 – Em %
Brasil

Emergentes
Mundo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Média

0,50

-3,55

-3,28

1,32

1,78

1,41

-4,06

-0,59

4,66

3,53

4,29

3,45

4,48

3,27

4,82

3,81

4,48

3,51

3,66

2,80

-3,28

-4,36

3,30

2,29

Acumulada
-5,94

25,22

16,85

*Projeções. Mundo/Emergentes - Valores de 2020 são estimativas do FMI.
Fonte: World Economic Outlook/IBGE/MinasPart Desenvolvimento
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Em melhor cenário, economia brasileira só
se recuperaria em 2023, diz FecomercioSP
Queda de 4,1% do PIB, divulgada pelo IBGE não é a pior notícia
sobre a crise econômica brasileira, aponta Federação
Freepik.com

A notícia veio até melhor do que se esperava:
o Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro caiu 4,1%
em 2020 em comparação
com o ano anterior, puxado pelas quedas significativas dos serviços (-4,5%),
do consumo das famílias
(-5,5%) e do volume de
importações (-10%). O melhor resultado – como já é
comum há alguns anos – foi
do agronegócio, que cresceu 2%. No começo da pandemia, houve quem previu
uma retração do PIB que
beirava o dobro do que realmente aconteceu.

Para a Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP),

no entanto, as notícias seguem sendo desanimadoras
– e por dois motivos.

O primeiro (e mais importante deles) é que a última vez que o Brasil cresceu
significativamente foi em
2013 – 3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Depois,
estacionou em 0,5% em
2014 e caiu nos anos seguintes: -3,5% em 2015 e -3,3%
em 2016. Quando começava
a indicar um cenário de retomada, com expansões tímidas do PIB em 2017 (1,3%),
2018 (1,1%) e 2019 (1,1%),
veio a pandemia. Diante desses números, é possível dizer que o País só vai retomar
o patamar do começo da década passada em 2023 – isso

se daqui até lá sustentar um
crescimento de, pelo menos,
2% ao ano.
Em outras palavras, se
nada der errado daqui para
frente, o Brasil só voltará
ao patamar de 2013 exatamente dez anos depois. É,
portanto, a verdadeira década perdida.

E esse é o segundo (e
mais preocupante) motivo:
as perspectivas de um crescimento nesse ritmo são
poucas. Isso porque 2021
já começou com desafios
enormes para a economia
do País, com um primeiro
trimestre marcado por uma
nova queda do consumo das
famílias em meio ao auge
da crise de covid-19, cujos

impactos se verão no PIB trimestral. Além disso, há ainda as dúvidas de longo prazo
sobre a capacidade do governo federal em implantar
uma política de austeridade
fiscal cortando despesas.
Ainda que o PIB cresça
entre 3% e 3,5% em 2021,
será muito mais por conta
do efeito comparativo da
queda de 4,1% em 2020 do
que um indicativo sólido da
retomada econômica.

Para a FecomercioSP, o
caminho pode começar a ser
trilhado por uma verdadeira
reforma do Estado, diminuindo tributos, acelerando
investimentos e contendo a
alta da inflação por meio de
uma política de juros baixos.
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Já era assim em Minas Gerais,
há mais de 170 anos!

Estamos comemorando 300 anos da
criação do Estado de Minas Gerais e a
nossa história tem muitas coisas relevantes a nos ensinar.
Possuo um livro contendo a coletânea
das leis de Minas Gerais, aprovadas nos
anos de 1848 e 1849 e que, portanto, estão completando agora cento e setenta e
dois anos de promulgação.
A edição se intitula “Collecção de Leis da
Assemblea Legislativa da Provincia de Minas Geraes de 1848”, tendo a mesma sido
impressa na Tipografia Social - 1849, em
Ouro Preto, antiga capital do estado.
Esta raridade foi adquirida 30 anos
atrás, em um sebo de Recife, tendo me
sido presenteada pelo ilustre advogado
paulista Jayme Vita Roso.
Cabe destacar a praticidade, a clareza e
a simplicidade dos textos das leis. Neles
não se encontra nenhum blá-blá-blá e já
se vai diretamente ao que importa.

Vamos citar então, entre várias,
algumas preciosidades contidas nesse documento:
- A primeira delas é a Resolução
341 que autorizava a Câmara Municipal da Villa de Montes Claros de Formigas a arrecadar, como renda mu-

nicipal, a taxa de 320 réis sobre cada
barril de aguardente de cana produzido e previa aos contraventores a pena
de até oito dias de prisão e multas.

- A segunda delas, a Resolução
342, estabelecia que as casas em que
se vendesse pólvora e as em que se

fabricasse fogos de artifício, de qualquer gênero, pagariam taxas anuais
aos cofres públicos estaduais;
Em síntese, essas decisões podem
nos fazer concluir que é parte da nossa tradição tributária taxar tudo aquilo que fosse considerado supérfluo.
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Uma outra preciosidade é a Lei
número 348, que autorizava o governo mineiro a dar um prêmio de quatro contos de réis àquele que primeiro aqui fabricasse cinquenta barris
de vinho. Ou seja, incentivo fiscal à
produção local não é nenhuma coisa
nova ou inerente aos tempos atuais. O
texto legal é o seguinte:
“Art. 1º - O Governo fica autorizado
a dar pelos Cofres Provinciais um prêmio de quatro contos de réis ao indivíduo, que primeiro fabricar em qualquer
Município da Província de colheita própria de um ano o número de cinquenta
barris de vinho.
Art. 2º - Todo o vinho, que fabricar-se no espaço de quarenta anos, a
contar-se da publicação da presente
lei, será isento de todo, e qualquer imposto Provincial.
Art. 3º - O Governo dará Regulamentos para a boa execução do disposto nos artigos antecedentes.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as Autoridades a quem o conhecimento e
execução da referida lei pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão
inteiramente como nela se contém.
O Secretário desta Província a faça
imprimir, publicar e correr. Dada
ao Palácio do Governo na Imperial
Cidade do Ouro Preto aos vinte dias
do mês de setembro do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos quarenta e oito,
vigésimo sétimo da Independência e
do Império”.
A questão é a seguinte: decorridos mais de cento e setenta anos,
a produção vinícola mineira continua irrisória e a vigência da lei não
adiantou pouco ou praticamente
nada. Por que? Prevalecem as leis
econômicas. É que são praticamente
nulas as nossas vantagens comparativas ou competitivas na produção

vinícola e, mesmo que haja incentivo fiscal vantajoso e interessante,
ainda assim o produto final acaba
ficando muito caro para o consumo
– a não ser que seja de qualidade
inquestionável e reúna outras qualidades para competir com marcas
já consagradas no mercado, principalmente aquelas de origem internacional e de nossos vizinhos Argentina e Chile, reconhecidos pela
qualidade de suas produções.
Vamos voltar ao livro. A Lei 366,
daquele mesmo ano, provia autorização ao governo da Província de Minas
para mandar viajar a alguns países da
Europa, uma pessoa que tivesse habilitações suficientes com o objetivo
de instruir-se do processo mais vantajoso da fabricação do ferro, tanto
batido, como corrido. O prazo era de
dois anos e todas as despesas seriam
pagas pelos cofres públicos, ficando o

escolhido obrigado a ensinar o processo de fabricação do ferro e aconselhar no desenvolvimento desse ramo
de indústria.

Provavelmente, esta tenha sido
uma das primeiras iniciativas governamentais de Minas na busca de novas tecnologias à indústria local - ou
seja, havia uma clara consciência de
que era preciso contar com novas
tecnologias de ponta e estimular a indústria a buscar sempre novas alternativas. Eis o texto:

“Carta de Lei, pela qual é o Governo
da Província autorizado a mandar uma
pessoa a algum dos países da Europa instruir-se no processo mais vantajoso do fabrico do ferro tanto batido, como corrido.
Bernardino José de Queiroga, Presidente da Província de Minas Gerais:
Faço saber a todos os seus habitantes
que a Assembleia Legislativa Provincial
decretou e eu sancionei a lei seguinte:
Art. 1º - O Governo da Província
fica autorizado a contratar com pessoa que tenha habilitações suficientes,
para em algum dos países da Europa
instruir-se no processo mais vantajoso
ultimamente adotado para o fabrico
do ferro tanto batido, como corrido.
Art. 2º - O aceitante do contrato
fica obrigado a voltar a esta Província
dentro do tempo, que for estipulado
no contrato, que não excederá a dois
anos, depois da assinatura dele.
Art. 3º - O aceitante prestará fiança idônea de indenizar o Cofre Provincial das despesas que em virtude desta
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lei fizer com sua pessoa, no caso de infração do contrato.
Art. 4º - O aceitante será empregado na Província em ensinar o processo
de fabrico do ferro, ficando à disposição do Governo Provincial manda-lo
aos diversos estabelecimentos, e empregá-lo, como aconselhar o desenvolvimento desse ramo de indústria.
Art. 5º - O Governo da Província
fica autorizado a fazer a despesa do
transporte do aceitante para a Europa, e de sua decente sustentação no
lugar em que estudar.
Art. 6º - Logo que o aceitante foi
empregado na Província vencerá o
ordenado, que por lei lhe for marcado.
Art. 7º - Ficam revogadas todas as
disposições em contrário
A lei 451, de 20.10.1849 era também muito interessante.

Concedia ao presidente da Província de Minas Gerais o poder de
contratar com empresários a construção de uma ponte sobre o rio São
Francisco, no lugar denominado Porto do Escorropicho, e o conserto e reparo da estrada de um e outro lado da
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ponte para facilitar o trânsito público,
de pessoas e animais, já que naquela
época não existia automóveis.

A mesma lei concedia aos empresários vencedores o privilégio exclusivo, por quarenta anos, de cobrar
taxas às pessoas e animais que utilizassem as estradas ou cruzassem a
referida ponte.
Traduzindo-se, a lei equivalia às
atuais PPPs-Parcerias Público-Privadas, às concessões rodoviárias similares e outras. Enfim, a cobrança de
pedágios já era uma prática corrente,
pelo menos em Minas Gerais, há cento e sessenta anos.

É ainda interessante observar os
dispostos da Lei 434 de 18 de outubro de 1884. Esta lei, na verdade, era
o que hoje se conhece como Orçamento Geral.

Naquele ano, o gasto de maior peso
era destinado ao contingente policial,
que absorvia 22% das receitas estaduais, seguido de 21% à educação de uma
maneira em geral. 17% eram destinados às repartições eclesiásticas – ou às
paróquias e 13%, às obras públicas.
As receitas provinciais previam

a cobrança de apenas 3% incidentes
sobre o café, açúcar, tabaco, algodão
e quaisquer outros produtos industrializados que cruzassem as nossas
fronteiras estaduais. Outros produtos
não industrializados eram tributados
em 6% e, diante desse fato, fica claro
o desejo de se ampliar a industrialização da produção local.

Vale, ainda, extrair outras matérias
interessantes desta coletânea de leis
da Província de Minas Gerais de 1848.
Uma delas, por exemplo, cria a vitalicidade no emprego público, de onde se
pode, talvez, encontrar a origem para
alguns dos privilégios do funcionalismo público brasileiro, como seria o
caso da garantia da estabilidade:

Para finalizar, cabe destacar a cobrança de impostos de engenhos, que
era regulada seguindo uma proporcionalidade entre aqueles movidos por
água, por animais ou braços humanos
escravos. A alíquota variava dependendo do seu tamanho, do número de
empregados ou escravos utilizados.
Ou seja, àquela época já se buscava uma tributação mais justa, diferenciando-se a carga tributária entre
micro, pequenas e grandes empresas.

A conclusão que se deve chegar
é a seguinte: na Economia nada se
perde, nada se cria. Tudo se copia!
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JK e a “Revolução” de 1964*
“O Brasil das reformas é o Brasil democrático, contra privilégios e contra extremismos.
É o Brasil sem frustrações. Esperançoso, rico e mais justo”.

Dizendo que a legalidade é anticomunista mas não é antipopular, o ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
candidato do PSD ao Palácio do Planalto em 1965, afirmou em entrevista exclusiva a “O Cruzeiro” (Edição
Extra de 10 de abril de 1964) que a hora é de grandeza democrática, e que o Brasil precisa de reformas
contra os privilégios e contra os extremismos. A palavra do líder que esteve, também, no centro dos últimos
acontecimentos é decisiva para o desarmamento dos espíritos, agora que o País volta à paz e ao trabalho.

A seguir, o texto publicado:
É com o pensamento voltado para
Deus, grato à sua proteção ao Brasil e
ao seu povo, que saúdo a nossa gente
pela restauração da paz, com legalidade, com disciplina e com a hierarquia
restauradas nas Forças Armadas.
No auge da crise, quando era próxima a possibilidade de derramamento do generoso sangue brasileiro, o
apelo à paz, com legalidade, disciplina
e hierarquia, tinha de ser ouvido. E foi
ouvido. A paz está mantida. A legalidade engrandecida. A disciplina e a hierarquia rejuvenescidas.
Mais do que nunca o Brasil precisa de
paz: nos espíritos e nos corações. A mente
clara, para pensar sem ódios e sem rancores. A convalescença terá de ser curta,
sem radicalizações e sem ressentimento.
Não manteremos a paz da Democracia
representativa com sentimentos de vingança e rancores condenáveis.
A hora é de grandeza democrática.
De grandeza da própria Democracia. De
volta à rota do progresso pela criação da
riqueza e da multiplicação das oportunidades de viver melhor. Sem progresso
não haverá liberdade para alcançar a
justa distribuição da riqueza. Continuaremos a socializar o escasso.
A paz não exclui, todavia, a vigi-

lância democrática. O perigo comunista não estava, como se viu, no comportamento do povo e dos trabalhadores,
ordeiros e democratas. O perigo comunista estava na infiltração em comandos administrativos.
A vigilância democrática não significa, porém, a oficialização em qualquer
ponto do território nacional do liberticídio, do desrespeito às liberdades individuais e associativas. E muito menos
daquelas liberdades que mais de perto
se relacionam com as aspirações populares e com os direitos associativos, com

os sindicatos libertados de influências
políticas de cúpula.
A legalidade é anticomunista, mas
não é antipopular. A legalidade democrática deverá estar aberta, em todos
os seus canais de comunicação, ao livre
curso dos debates.
A legalidade democrática abre
também a possibilidade de recolocar
o problema das reformas de base. As
reformas realmente democráticas,
dentro da ordem social e econômica.
Reformas que elevem o padrão de vida
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do povo, nos campos e nas cidades, significando socialização da riqueza, com
a preservação integral do princípio da
propriedade privada, que cumpre estender e generalizar, dando prioridade
aos que nada possuem.
Não temos dúvida em afirmar que
a Democracia só será consolidada e

enriquecida com a conquista permanente da devoção popular.
A legalidade democrática nos
conduzirá às eleições. Será a continuidade do regime, já restaurado
com a posse, pelo Congresso, do meu
eminente companheiro de partido,
o Presidente Ranieri Mazzilli. O ritu-

al democrático está firme. É preciso,
agora, que os fins que ele simboliza
sejam realizados pela ação dos brasileiros lúcidos e tolerantes.
O Brasil das reformas é o Brasil democrático, contra privilégios e contra
extremismos. É o Brasil sem frustrações. Esperançoso, rico e mais justo.

Algumas declarações posteriores sobre o Golpe
de 1964 e textos de autoria do próprio JK*:
GOLPE DE 1964
“3 de abril de 1964 – ‘Essa
revolução foi feita contra o João
Goulart. Mas 72 horas depois, ela
se voltou contra mim!’ – costumava dizer JK a seu amigo Adolpho Bloch, sem amargura na voz
ou no gesto, apenas como constatação da realidade que vivera
a partir do terceiro dia do movimento armado, que deixara de
ser um golpe corretivo e se prolongava, em sucessivos lances,
buscando a institucionalização
de um novo regime. Ele soubera,
por intermédio de amigos comuns, da reunião no Ministério
da Guerra, quando os governadores mais ligados à deposição
de Goulart foram levar o nome
do general Castelo Branco ao

chefe militar que assumira, por
conta própria, o controle do movimento. Nessa reunião, Lacerda, governador da Guanabara, na
argumentação de que o governo
Mazzilli não podia durar, deixara
escapar a senha que serviria de
código para novos movimentos:
‘Mazzilli já convidou até o Israel
Pinheiro, homem ligado a Juscelino, para a chefia da Casa Civil.’
Ou seja, o fato de alguém ser
ligado a Juscelino equivalia, na
cabeça dos novos detentores do
poder, a uma parcela de culpa e
cumplicidade com o regime deposto. Nivelava no mesmo fosso
dois homens distintos (Jango e
JK) e dois governos diversos”. (Relato de Carlos Heitor Cony)
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RESISTÊNCIA AO GOLPE DE 1964
“Eu tive a resistência humilde, digna,
a resistência do homem que nunca se curvou diante das ameaças que lhe fizeram.
Que resistiu a tudo, enfrentou uma revolução sozinho e desarmado. Revolução que
procurou transformar a sua imagem completamente e que fez, duma maneira mais
cruel, da maneira mais terrível, o esforço
para apresentá-la ao país, da maneira diferente de que tinha sido”. (Declaração de JK)
O ex-presidente, em imagem histórica, vê
confirmada nos jornais sua previsão
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EM 08 DE JUNHO DE 1964

Pronunciamento de JK tão logo foi divulgado,
por emissoras de rádio, a cassação de seus
direitos políticos
"No instante em que a iniquidade se consuma e me obriga ao
silêncio, cassando-me o mandato de
Senador, conferido pelo bravo povo
goiano, e retirando-me os direitos
políticos, quero pedir aos brasileiros
que não se deixem, um só momento,
impressionar com as calúnias e as
mentiras que os inimigos jurados da
democracia certamente hão de continuar atirando sobre mim.
Saibam os brasileiros que, daqui
por diante, só não lhes falarei e só
não me defenderei, se fizerem silenciar a minha voz. Estou pagando,
nesta hora em que o meu destino
se confunde com a sobrevivência da
democracia em nossa pátria - e isso
me consola de tantos sofrimentos,
estou pagando o crime de ter governado isento de ódios, como presidente de todos os brasileiros que fui.
O crime de não ter perseguido
a quem quer que seja. O crime de
ter dado ao Brasil uma dimensão
interna e externa, jamais sentida
em toda a história republicana. O
crime de ter proporcionado a esta
nação cinco anos de paz, de garantias constitucionais, de cuidados
administrativos. O crime maior de
ter feito nascer, no coração dos brasileiros, a esperança e o sentimento
de grandeza.
Minha atitude, diante da agressão a que me submetem, é de serena tranquilidade. Sei que o tempo
confundirá os meus inimigos gratuitos, sufocará os ódios e restaura-

rá a justiça, agora duramente espezinhada. Sei que os meus inimigos
me temem, porque temem a manifestação do povo e, assim, com esse
ato brutal, me afastam do caminho
das urnas, única manifestação válida, num regime verdadeiramente
democrático.
Nada me constrangerá tanto
como a impossibilidade, pela violência, de defender a minha honra e a
conduta de meu governo. Isso poderá talvez verificar-se por alguns momentos, mas não para sempre, é a lição da história. De uma ou de outra
maneira, encontrarei forma de enfrentar os meus algozes, silenciando
a tirania, restaurando documentos
irrefragáveis - e restará a reparação
que a história oferece, dignificando
os que forem sacrificados pela má-fé, pela incompreensão, pelo ódio.
Confio o meu destino às mãos do
povo brasileiro, desse povo a quem
tudo devo. Desse povo que me tirou
da obscuridade e me levou à suprema
magistratura da nação. Creio no meu
povo e no meu país. Creio na glória
do castigo imerecido e no repúdio dos
castigadores odientos. Não me arredarei da luta em favor da democracia. Serei mais eficaz e mais ardente
agora, quando já não está em jogo a
minha pessoa. Esse ato não marcará o fim do arbítrio. O vendaval de
insânias arrastará, na sua violenta
arrancada, mesmo os meus mais rancorosos desafetos. Um por um, eles
sentirão os efeitos da tirania que ajudaram a instalar no poder.

Qual a origem dessa fixação obsessiva com que o governo dá prioridade à cassação de meu mandato
e de meus direitos políticos sobre as
tarefas graves da administração?
Que temor é esse da minha sobrevivência política? É o temor que se
apodera de todos os usurpadores
das liberdades fundamentais da pessoa humana. É o temor do pronunciamento popular, por intermédio
do sufrágio universal. É o temor da
força da própria democracia. Volto-me com piedade para os executores
da minha liberdade política, porque
sei quão frágeis as tentativas de um
regime de força num cenário tradicional da democracia brasileira.
Não aceito julgamento dos que agora me julgam. Só aceito julgamento
do povo, pois só nele reconheço juiz
das minhas ações.
Encerro estas palavras com
agradecimento às manifestações
de solidariedade e de carinho que
venho recebendo de todo o país, de
todas as classes sociais, mas, principalmente, dos humildes, daqueles
que jamais se aproximarão de mim
nas horas do fastígio. As vigílias
cívicas dos anônimos me reconfortam e me compensam fartamente
dos esforços e das canseiras de todos esses anos de luta. É ainda com
uma palavra de amor a esta terra,
de reconhecimento aos meus amigos e de esperança na redenção do
Brasil que, afastado da vida pública
do meu país, me disponho a encarar,
face a face, se preciso for, os autores
dessa ignomínia".
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EM 08 DE JUNHO DE 1974

Pronunciamento de JK 10 anos após a
cassação de seus direitos políticos
Exatamente dez anos depois da cassação dos seus direitos políticos, Juscelino manifestou-se a um grupo de
amigos, a esse respeito, ao lembrar episódios que precederam ou sucederam o golpe militar. E ao falar sobre
os seus anos de exílio, mais uma vez, Juscelino Kubitschek impressionou pela firmeza, pela sinceridade, pela
postura de estadista do maior presidente que o país elegeu em sua história):

"Estamos aqui reunidos, um grupinho de amigos, no décimo aniversário
da minha cassação. Foi um fato político
que há dez anos passados abalou o Brasil. E no Rio de Janeiro especialmente,
a cidade se movimentou em direção à
minha casa, e nós tivemos lá manifestações de toda a espécie, as mais carinhosas e emocionantes, as mais vibrantes.
Estávamos exatamente neste momento, às sete e cinquenta, reunidos na
minha casa, numa expectativa que a todos impressionava, e eu me encontrava
no meu quarto, rodeado de dezenas, de
centenas de amigos, que a casa estava
completamente invadida. Sarah estava
do meu lado, Odete estava do meu lado.
No momento em que o Negrão de
Lima, vindo de um outro quarto onde
existia um rádio, chegou e me disse:
-"O rádio acaba de noticiar o decreto
do Governo com a sua cassação." E eu
tranquilamente respondi: - "Imaginava
que esse ato viesse amanhã. Eles anteciparam em vinte e quatro horas”.
No mesmo instante, houve uma
mobilização total na cidade do Rio de
Janeiro. Uma multidão se reuniu diante
da minha casa. Essa multidão chorava, aplaudia, cenas da maior emoção.
Quando, numa certa altura, chegou
um grupo de lacerdistas, que quis perturbar a manifestação, estabeleceu-se,
então, um conflito, e os lacerdistas foram derrotados rapidamente e expulsos para a praia, restabelecendo, ali,
apenas a convivência dos milhares de
amigos que estavam reunidos diante da
minha casa.

O telefone tocava de minuto em
minuto, e eu pude ver - coisa curiosa como a ausência de uma liderança impressiona e emociona os seus partidários. Porque eu atendia telefonemas das
pessoas mais ilustres e mais modestas
do Rio e do Brasil, que choravam convulsivamente ao telefone.
E eu pude, tempos depois, sentir
realmente o que é a importância de se
perder um líder político. Eu estava nos
Estados Unidos e muito desejoso da
escolha de Robert Kennedy para presidente da República, porque nos diversos contatos que eu havia tido com
ele, tinha certeza de que ele iria, com as
suas decisões, com a sua defesa intransigente do princípio da liberdade, levantar todos aqueles que, no continente
americano, defendiam a mesma tese,
mas que, por falta de um apoio decidido
de um grande líder continental, não encontravam ressonância, nem para suas
idéias, nem para as suas palavras.
Na véspera de eu deixar os Estados
Unidos - dentro de dez dias ele iria à
Califórnia para as eleições primárias
que decidiriam, efetivamente, se ele
seria ou não o candidato à presidência
da república, eu me encontrei com ele
num quarteirão próximo ao meu hotel.
Ele estava em companhia de sua senhora, e eu disse a ele: - "Senador, amanhã
eu parto dos Estados Unidos e estamos
à espera dos resultados da eleição da
Califórnia, que, nós temos certeza, será
favorável ao senhor, porque precisamos
de um líder neste continente que aumente as esperanças dos que querem
lutar pelos princípios democráticos".

Robert Kennedy me disse: - "Presidente, pode ir tranquilo. Parece-me que
eu serei vitorioso mesmo na Califórnia e
eu serei intransigente na defesa desses
princípios." No dia em que houve a eleição na Califórnia - foi num domingo, no
dia seguinte cedo, eu me levantei, como
é do meu hábito, às sete horas da manhã, e estava me barbeando, com um
pequeno rádio ao lado, para escutar
os resultados da eleição na Califórnia,
quando começaram a chegar os resultados favoráveis ao Robert Kennedy.
Mas, logo em seguida, uma voz entrou no rádio com uma notícia trágica:
"O senador Robert Kennedy foi vítima
de um atentado e recebeu uma bala
no centro da testa, mas ainda está com
vida." Para um médico, eu não podia ter
nenhuma ilusão de que ele morreria
com um ferimento dessa natureza.
Durante três dias, eu senti a mais
profunda tristeza, porque percebi claramente que não teríamos mais, neste
continente, um líder para defender as
ideias de liberdade e de democracia,
que estimularia os outros que existiam
por este continente e que desejavam lutar pelos mesmos princípios.
De modo que aí é que eu pude realmente verificar que, no dia da minha
cassação, aquelas notícias, aqueles telefonemas angustiosos que eu recebia de
toda parte, com pessoas soluçando ao
telefone, era por isso: porque perder um
líder político, realmente, representa a
perda de uma esperança, a perda de um
princípio, que, afinal, ninguém pode viver sem se orientar por grandes ideias.
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Mas, assim que eu recebi a notícia
da minha cassação, eu pedi logo que
viesse um microfone, que eu desejava
dizer algumas palavras. E foram estas
que aqui estão, que eu vou repetir para
o rádio, a fim de gravá-las: "No instante
em que a iniquidade se consuma e me
obriga ao silêncio, cassando-me o mandato de Senador, conferido pelo bravo
povo goiano, e retirando-me os direitos
políticos, quero pedir aos brasileiros
que não se deixem, um só momento,
impressionar com as calúnias e as mentiras que os inimigos jurados da democracia certamente hão de continuar
atirando sobre mim.
Saibam os brasileiros que, daqui
por diante, só não lhes falarei, e só não
me defenderei, se fizerem silenciar a minha voz. Estou pagando, nesta hora em
que o meu destino se confunde com a
sobrevivência da democracia em nossa
pátria - e isso me consola de tantos sofrimentos, estou pagando o crime de ter
governado isento de ódios, como presidente de todos os brasileiros que fui.
O crime de não ter perseguido a
quem quer que seja. O crime de ter dado
ao Brasil uma dimensão interna e externa, jamais sentida em toda a história
republicana. O crime de ter proporcionado a esta nação cinco anos de paz, de
garantias constitucionais, de cuidados
administrativos. O crime maior de ter
feito nascer, no coração dos brasileiros,
a esperança e o sentimento de grandeza.
Minha atitude, diante da agressão
a que me submetem, é de serena tranquilidade. Sei que o tempo confundirá
os meus inimigos gratuitos, sufocará os
ódios e restaurará a justiça, agora duramente espezinhada. Sei que os meus
inimigos me temem, porque temem a
manifestação do povo e, assim, com esse
ato brutal, me afastam do caminho das
urnas, única manifestação válida, num
regime verdadeiramente democrático.
Nada me constrangerá tanto como
a impossibilidade, pela violência, de
defender a minha honra e a conduta
de meu governo. Isso poderá talvez

Juscelino: um dos grandes personagens da história da República seria cassado pelos militares
mesmo após promessa de que seria poupado - e mesmo após ter apoiado a eleição indireta do
Marechal Castello Branco

verificar-se por alguns momentos, mas
não para sempre, é a lição da história.
De uma ou de outra maneira, encontrarei forma de enfrentar os meus algozes, silenciando a tirania, restaurando
documentos irrefragáveis - e restará a
reparação que a história oferece, dignificando os que forem sacrificados pela
má-fé, pela incompreensão, pelo ódio.

Confio o meu destino às mãos do
povo brasileiro, desse povo a quem tudo
devo. Desse povo que me tirou da obscuridade e me levou à suprema magistratura da nação. Creio no meu povo e
no meu país. Creio na glória do castigo
imerecido e no repúdio dos castigadores odientos. Não me arredarei da luta
em favor da democracia. Serei mais
eficaz e mais ardente agora, quando já
não está em jogo a minha pessoa. Este
ato não marcará o fim do arbítrio. O
vendaval de insânias arrastará, na sua
violenta arrancada, mesmo os meus

mais rancorosos desafetos. Um por um,
eles sentirão os efeitos da tirania que
ajudaram a instalar no poder.
Qual a origem dessa fixação obsessiva com que o governo dá prioridade
à cassação de meu mandato e de meus
direitos políticos sobre as tarefas graves da administração? Que temor é esse
da minha sobrevivência política? É o temor que se apodera de todos os usurpadores das liberdades fundamentais da
pessoa humana. É o temor do pronunciamento popular, por intermédio do
sufrágio universal. É o temor da força
da própria democracia. Volto-me, com
piedade, para os executores da minha
liberdade política, porque sei quão frágeis as tentativas de um regime de força
num cenário tradicional da democracia
brasileira. Não aceito julgamento dos
que agora me julgam. Só aceito julgamento do povo, pois só nele reconheço
juiz das minhas ações.
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que ainda ontem lia para mim o discurso que pronunciou na Câmara, que é um
modelo de bravura, de correção e de lealdade. Estamos aqui, na casa de Carlos
Murilo e dessa minha querida e extraordinária hospedeira, que é Deia.

Encerro estas palavras com agradecimento às manifestações de solidariedade
e de carinho que venho recebendo de todo
o país, de todas as classes sociais, mas,
principalmente, dos humildes, daqueles
que jamais se aproximarão de mim nas
horas do fastígio. As vigílias cívicas dos
anônimos me reconfortam e me compensam fartamente dos esforços e das canseiras de todos esses anos de luta. É, ainda,
com uma palavra de amor a esta terra,
de reconhecimento aos meus amigos, e
de esperança na redenção do Brasil que,
afastado da vida pública do meu país, me
disponho a encarar, face a face, se preciso
for, os autores dessa ignomínia.”
Essas foram as palavras que eu pronunciei imediatamente após a minha
cassação. Elas tiveram uma grande repercussão, e, em seguida, no dia seguinte, o deputado Renato Azeredo pronunciou um magnífico discurso na Câmara
dos Deputados e inseriu no seu discurso,
para que ficasse guardado nos anais do
Congresso, essa declaração feita na minha casa, logo depois do ato do governo.
Quem estivesse presente, ou quem
procurar recompor e reconstituir o que
era a atmosfera daqueles dias, sabe
o que representam essas palavras. O
pânico dominava o país. Todo mundo
apavorado com o governo. E, logo em
seguida, a minha casa cercada completamente de polícia, com as metralhadoras voltadas para a minha sala e para
os meus quartos, e eu vivi vários dias
debaixo dessas ameaças.
No andar de baixo, morava o embaixador da Espanha. Ele me procurou, dois
ou três dias depois, e me disse: - “Presidente, o senhor não pode ficar aqui no seu
apartamento. Eu moro no apartamento
de baixo e estou assistindo ao perigo que
o senhor e a sua família estão correndo.”
Sarah e as meninas não me abandonaram um instante. Com muita coragem,
com muita decisão e com uma solidariedade, que há de ficar escrito sempre nas
minhas melhores recordações.
Mas, disse eu ao embaixador: “Como vou eu fazer?” Disse o embaixador: - “O senhor tem que sair do Brasil,
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e o governo espanhol manda convidá-lo
para que o senhor vá para a Espanha. E
está aqui o telegrama do governo, em
que diz que todas as portas da Espanha
estão abertas para recebê-lo, com uma
grande honra.” Dias depois, seguia eu
para o exílio, onde passei três anos.
Depois desses três anos, voltei para o
Brasil. Recomecei a minha vida no trabalho e, procurando absorver-me totalmente em outras atividades, acabei realizando uma profecia que eu mesmo fizera,
quando, com poucos dias no Palácio da
Alvorada, os jornalistas me perguntavam: - “O que vai fazer o senhor depois
que deixar o Governo?” Respondi: - “Vou
ser fazendeiro no Planalto Central”.
Levei quatorze anos para cumprir a
minha palavra. Hoje, aqui estou. E esta
fazenda tem me dado pretexto para voltar aqui a Brasília e acompanhar mais
de perto o trabalho e o esforço que esta
cidade representa, no sentido da conquista deste Brasil ainda tão abandonado e tão deserto na região amazônica. Mas não vou prosseguir mais nessas
minhas considerações.
Mas eu não podia deixar, dez anos
depois de tanto sofrimento - e eu sei bem
o que eu passei nesta fase, nos três anos
de exílio, nas perseguições constantes de
que eu fui alvo; eu sei muito bem o que
valeram esses dez anos. E, graças a Deus,
estou eu aqui, na casa de Carlos Murilo,

E agora, quando Sarah chegou, Odete, César Prates, Jofre, Maurício, Eliete,
Ildeu e os nossos dois amigos aqui de
Brasília, é pra mim tão agradável estar
numa roda pequena dessa, sentindo que
eu tive a resistência humilde, digna, a resistência do homem que nunca se curvou
diante das ameaças que lhe fizeram. Que
resistiu a tudo, enfrentou uma revolução
sozinho e desarmado. Revolução que procurou transformar a sua imagem completamente, e que o fez duma maneira
mais cruel, da maneira mais terrível, num
esforço para apresentá-la ao país, da maneira diferente de que tinha sido.
Mas, hoje, ainda há poucos momentos, nós estávamos num café, em Brasília, onde todo mundo me vinha pedir
autógrafos - crianças, adultos e velhos,
e eu sentia que esse trabalho foi, realmente, inútil, e que o povo respondeu,
como eu disse nestas palavras, julgando-me com seu generoso acolhimento.
Eu estou hoje, muito feliz, nessa pequenina roda em que nos encontramos,
e vim especialmente para Brasília, para
sentir, no cenário das lutas mais intensas que eu travei no meu governo, a comemoração de uma data que, ao invés
de ser para mim, como eles queriam,
o opróbrio, representa para mim uma
glória e uma redenção”.
OBSERVAÇÃO:
Os textos citados anteriormente constam do
livro intitulado “Juscelino Kubitschek: Profeta do
Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do
Século XXI”, de autoria de Carlos Alberto Teixeira
de Oliveira.
O livro, publicado por MercadoComum contém
2.336 páginas e compõe-se de três edições
impressas distintas:
Volume I – PROFETA DO DESENVOLVIMENTO
Volume II – O DESENVOLVIMENTO EM 1º LUGAR
A Construção de uma Nação Próspera e Justa
Volume III – MENSAGEIRO DA ESPERANÇA
Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI
Coletânea de 250 discursos proferidos no
exercício do mandato da Presidência da
República – 1956 a 1960
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JK: a Inconfidência Mineira
Aqui estamos, na mais intensa
emoção cívica, celebrando uma data
gloriosa dentro do próprio ambiente
em que se deram os acontecimentos
que que assinala. Aqui estamos, contemplando o cenário majestoso de Vila
Rica, voltados para a evocação dos
seus heroicos pioneiros e desbravadores e descobrindo no mínimo detalhe
de sua paisagem alcantilada e de sua
magnífica arquitetura um pouco da
vida que se extinguiu e permanece e se
renova no influxo das aspirações mais
altas e dos nobre impulsos que distinguem o povo desta cidade, guardião
intimorato, através dos tempos,
das genuínas tradições de Minas
Gerais. Aqui estamos, na praça
que nos recorda a figura peregrina de um cidadão humilde
e simples que tinha como o
seu melhor brasão a coragem
e a perseverança, a decisão e
o desdém pelo perigo. Este,
meus senhores, é um momento de unção e de júbilo,
de vibração incoercível, mas
também de recolhimento e
veneração. Arde aqui o fogo sagrado da Pátria e tudo nos vala
de vultos que já adquiriram o halo
de legenda com que a história ilumina e emoldura a memória dos homens que transfiguram o efêmero da
vida imprimindo-lhe o selo do perene e
do inconsumível. Momento de unção e
de júbilo, porque nos cerca a lembrança daqueles varões que, fraternizados
pelo sonho e pela esperança, auscultaram os mais íntimos reclamos de seu
povo e demarcaram, com o seu ideal,
novos itinerários à trajetória luminosa
da Nação. Ideal que triunfaria apesar
de tudo, ideal dos Inconfidentes, de
que são a melhor imagem estas montanhas e horizontes largos, ideal projetado para cima, dilatado até atingir as
dimensões mesmas do infinito.
Aquelas três dezenas de poetas,

militares, sacerdotes, homens do povo,
não compunham uma facção utópica
a laborar em terreno inconsequente de ideias. Representavam, antes, o
povo; eram a elite de uma Nação que
surgia e em cuja mente madrugou o
pensamento político mais generoso
do tempo. Eram poetas em cuja lírica
a sensibilidade nacional venceu o con-

vencionalismo das foram; eram militares em cujos corações pulsavam, da
mesma forma, as aspirações do povo e
os grandes problemas da coletividade;
eram sacerdotes que, em seu apostolado, tinham bem vivos os interesses
da Nação de que provinham e a que
serviam; eram proprietários e homens
do povo que sabiam sentir em si as esperança da pátria nova. Os homens da
Inconfidência foram, em suma, a nossa
primeira grande geração política autenticamente brasileira, pelas diretri-

zes de seu espírito, pelas raízes e relevância de sua obra e de seu exemplo,
pelo alcance de seu pensamento.
Quis o Governo de Minas Gerais
transportar-se para Ouro Preto, neste dia, a fim de render homenagem,
em uníssono com todos os mineiros, à
memória de Tiradentes e seus companheiros de conjuração. Nosso propósito, convidando para acompanhar-nos
nesta romaria cívica eminentes figuras
da República, ilustres parlamentares e
jurisconsultos, nobres representantes das forças armadas, das classes
produtoras, intelectuais e homens
de pensamento, nosso propósito
outro não foi senão possibilitar, dentro de uma tradição
muito cara aos mineiros, a
comemoração da data da inconfidência na cidade em que
se desenrolou o movimento
emancipacionista e com a
presença de personalidades
que, atuando em diferentes
setores e ao peso de diferentes
responsabilidades, se devotam
igualmente a construir a prosperidade e a grandeza do Brasil
e têm como único roteiro e objetivo o bem comum, que enobrece e
concretiza a felicidade da Pátria.
Para maior relevo e expressão
desta festa, ocorreu-nos de pedir a
contribuição do notável homem de
letras, tribuno e historiador, que é o
professor Pedro Calmon. A presença
do Magnífico Reitor da Universidade
do Brasil, como das demais eminentes
autoridades, é, para os mineiros, sobremodo desvanecedora. A sua palavra fulgurante se ergue sempre com a
eloquência que entusiasma e deslumbra e ninguém melhor que esse espírito de alta estirpe para dizer-nos, numa
interpretação perfeita, das vibrações
patrióticas que ora estremecem a
alma do Brasil.
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Queremos ressaltar, ainda que, ao
trazermos a Ouro Preto o professor Pedro Calmon, não perdemos de vista a
distinção que a presença do Magnífico
Reitor representaria para a Escola de
Minas, um dos tradicionais institutos
da Universidade do Brasil, cuja obra
em prol da causa do ensino tem sido
das mais completas e perfeitas. Está
claro que igualmente se sentem distinguidos os demais educandários de
Ouro Preto e os estudantes que, como
os seus colegas do passado, agitam a
cidade centenária com o calor e a efusão de sua mocidade.
Em Ouro Preto, atalaia vigilantes do nosso civismo, se encontram
ao vivo em traços distintos do povo
brasileiro. Há em sua sombra acolhedora, em sua beleza grave e meditativa, na riqueza e esplendor de sua
arte, na sugestão de suas lendas, dos
seus templos e edifícios, uma síntese
das tendências e inclinações de nossa
gente: a vontade heroica, discreta e
silenciosa; o gosto das coisas simples;
a serenidade, a fé firme e segura, a intensa religiosidade. Ouro Preto foi e é
manancial de crença e espiritualidade, detentora e irradiadora da mais
pura inspiração cristã. Era esse o destino que lhe estava reservado desde
a origem, como acentuou, em página
magistral da “História Antiga das
Minas Gerais”, o historiador Diogo de
Vasconcelos: “No dia seguinte – diz ele
– alvorecendo sexta feira 24 de junho
de 1698, os bandeirantes ergueram-se e deram mais alguns passos: todo
o panorama estupendo do Tripuí, iluminado então pela aurora, rasgou-se
dali aos olhos ávidos, e o Itacolomi,
soberano da cordilheira, estampou-se
nítido e firme no cerúleo do céu, que
a luz recamava de púrpura e ouro,
de anil e rosas. Tomado o santo do
dia, São João Batista foi o patrono da
nova terra, vox clamantis in deserto,
e essa voz, ressoando nos ecos da solidão, despertou a natureza ouvindo
a saudação do anjo; Ave Maria! Foi
essa a madrugada em que realmente
se fixou a era cristã das Minas Gerais.
Estava descoberto o Ouro Preto”.

Se Ouro Preto, como as nossas outras cidades coloniais, é repositória de
arte, fé e tradição, a exemplo das demais exige que a cuidemos, que a salvemos do inevitável desgaste, opondo-nos, com os recursos a nosso alcance,
ao seu deperecimento. O Governo de
Minas, julgando dever indeclinável
assistir o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na obra louvável que desenvolve em território do
Estado pela preservação das relíquias
e obras de arte, pretende encaminhar
mensagem à Assembleia Legislativa
propondo que se conceda àquele órgão uma subvenção anual destinada
à conservação das cidades históricas
de Minas, entre as quais naturalmente, em plano destacado, figura Ouro
Preto. Teve ainda como justo conveniente salientar ao excelentíssimo Senhor Presidente da República, dentro
das diretrizes estabelecidas pelo seu
patriótico governo, a inclusão no orçamento da República para 1952 de
uma dotação destinada também a incrementar os trabalhos do Serviço do
Patrimônio em Minas Gerais. É nosso
pensamento que deve ser ampliada ao
máximo a assistência aos tesouros e
cabedais artísticos, tão numerosos em
Ouro Preto, cidade que se projeta como
realização poderosa de um povo que,
afeito a árduos misteres, não descurou
jamais das iniciativas e empreendimentos ligados ao espírito e à cultura.
Se Ouro Preto é repositório
de arte, fé e tradição, mais se distingue pela vocação da liberdade, que é
esplêndido atributo de seus filhos. Foi
essa vocação, harmoniosa e fecunda,
que arrebatou os Inconfidentes e, clara e luminosa, fez do humilde alferes
o protomártir, conferindo-lhe, para a
eternidade, o valor de um símbolo. O
símbolo de que o espírito não conhece
algemas e que o destino do homem não
pode ser restringido ou limitado, porque aspira à plenitude de sua origem
divina. O símbolo capaz de nos inculcar a certeza de que somente o ideal
permanece e apenas ele pode imprimir
à ação humana um sentido maravilhoso de perenidade.
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Cento e sessenta anos decorreram
desde o dia em que a morte do herói
encerrou o mais belo e sugestivo capítulo da História do Brasil. Sobre
as coisas perecíveis o tempo passa
destruindo, apagando e aniquilando.
Sobre as verdades eternas, porém,
o tempo passa reanimando, fazendo florir em cada ruína uma pétala
e uma lembrança e dando às formas
imprecisas consistência duradoura
e eterna. Já ultrapassado um século
e meio Tiradentes e os Inconfidentes
surgem mais atuais, mais vivos e mais
próximos. A névoa dos anos se vai dissipando e em torno desse monumento,
onde outrora, em poste de ignomínia,
esteve exposta sua cabeça, se agrupam e reúnem os que sonham com a
Pátria mais forte e engrandecida. As
calçadas, santificadas pelo ruído evocador do passo dos conspiradores que,
em noites do passado, acordavam o silêncio da urbe adormecida para nos
senhoriais solares conspirarem pela
Liberdade e pela Independência, envolvem a velha praça em cujo centro
o Poste da Ignomínia se transformou
em suas faces severas e mudas na
maior e mais humana contida nas páginas da História Nacional.
Filho de uma cidade que também
ostenta o brasão de haver lutado pelas
causas sagradas de nossa Terra, sinto-me hoje feliz ao transportar, por algumas horas, para a antiga e nobre Capital das Minas Gerais, o Governo com
todos os seus componentes, para numa
homenagem comovida e filial render à
grande, poética e encantada célula do
civismo brasileiro, que é Ouro Preto,
o culto sagrado do povo mineiro, que
nesta hora, pela voz de seu Governo,
vem dizer aos seus filhos que, enquanto os homens tiverem memória, esta
cidade e esta data viverão perenes e
palpitantes na lembrança da Pátria
engrandecida.

Texto extraído do discurso
proferido pelo governador
Juscelino Kubitschek em
Ouro Preto, no Dia de Tiradentes, em 21 de abril de 1952
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Populismo
Econômico
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

Eleito no embalo de um
discurso liberal, liderado por
Paulo Guedes, Bolsonaro aos
poucos vai mostrando sua
verdadeira face no mundo da
economia. O discurso real do
Presidente não rima com as
teses de Guedes e mostram
um retorno aos seus tempos
de parlamento, quando atacava privatizações e defendia
um modelo de governo forte e interventor. Bolsonaro
mostra-se cada vez um produto do falido modelo militar que arrasou a economia
brasileira.
A intervenção na Petrobrás foi apenas mais um
episódio, mas que desta vez
deixou clara as raízes militares do capitão. Seduzido
pelo populismo econômico,
encontrou nos instrumentos
poderosos da presidência um
atalho para popularidade fácil por meio do gasto público.
Este perigoso caminho já foi
trilhado por inúmeros mandatários e sempre leva a um
mesmo resultado: um voo de
galinha na economia e distribuição de renda ao custo de
aumento da inflação e criação
de déficits fiscais.

Acreditávamos que o Brasil podia ter aprendido com
erros dos governos militares

e posteriormente com recessão econômica vivida pelo
país nos anos Dilma. Como
sabemos, contudo, nosso país
sempre pode surpreender
e parece estar embarcando
novamente em uma aventura
que não deixará saudades e
acabará por destruir aqueles
ganhos políticos e econômicos duramente construídos
por décadas.

Diante de um governo
militarizado, onde valem
mais as estrelas no ombro do
que a capacidade de gestão,
Bolsonaro fez a opção esperada. Os militares brasileiros
jamais abraçaram o liberalismo econômico e certamente
são muito céticos diante da
agenda de Guedes. Defensores de um estado grande e
atuante, estão em sintonia
com o capitão que ocupa a
cadeira presidencial.
A conta não fecha, como é
comum nestes casos, mas os
ganhos políticos empurram
os custos da aventura para as
gerações seguintes. O populismo econômico, portanto,
serve para aqueles que estão
no poder e não irão conviver
com seus desdobramentos
em momentos futuros, uma
vez que seguem blindados
pelos mecanismos de pro-

teção do Estado. Populistas
governam olhando para a
próxima eleição, jamais para
a próxima geração. Uma manobra que mais de uma vez já
ceifou o futuro do Brasil.

A pandemia foi a justificativa para esta guinada nas
contas públicas. Sem planejamento ou ações efetivas que
protegessem o emprego e a
sobrevivência
empresarial
do abalo econômico, o país
se tornou refém de meras
medidas assistencialistas que
se resumem na transferência de renda pura e simples.
Uma medida paliativa, de alto
custo e que deixa de criar instrumentos para recuperação
econômica da população.

Se de um lado Bolsonaro
opta pela tática do confronto,
de outro começa a trilhar com
maior convicção o populismo
econômico. O resultado é perigoso. Estamos vendo a perda
de credibilidade do país no exterior, queda nas bolsas e alta
no dólar. O mundo enxerga
que, de forma cíclica, adentramos pelo populismo, seja pela
direita ou pela esquerda. Um
erro, que se não for corrigido,
colocará nossa credibilidade
em xeque por décadas, perdendo mais uma geração para
nossos próprios erros.
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Aluguel reajustado pelo IGP-M, o
direito de alterar o índice e questionar
judicialmente o aumento exagerado
Presidente da
Comissão de Direito
Imobiliário da OABMG; Vice-presidente
da Comissão
Especial de Direito
Imobiliário da OAB
Federal; Diretor da
Caixa Imobiliária
Netimóveis –BH/MG.

A lei autoriza os contratantes
escolherem os índices que irão
reajustar o aluguel anualmente, sendo o principal objetivo
restabelecer o poder de compra da moeda, evitando que o
valor do aluguel fique fora do
preço de mercado. Entretanto,
diante da enorme variação dos
índices, o que já perdura há
nove meses, constata-se que
em alguns casos a manutenção
do IGP-M causa desequilíbrio
contratual. O IGP-M/FGV - que
é utilizado pelo Banco Central
como referência da inflação oficial - acumulou mais de cinco
vezes a variação de 5,20% do
IPCA/IBGE (28,94% em março/20 a fev/21). Por essa razão,
a cada dia aumentam os casos
de inquilinos solicitando renegociação do valor e a troca do
IGP-M por outro índice como
o IPCA ou outros que também
estão variando em torno de
6% ao ano (IPC/Fipe 6,35%,
INPC/IBGE 6,22% e INPC-DI/
FGV 4,83%), ou seja, em torno
de 1/5 da variação do IGP-M
que está subindo em função da
desvalorização 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 ajustado como valor corrigido o
preço atualmente pedido por
imóveis vazios, semelhantes
ao locado, disponíveis para lo-

cação. Essa negociação é complexa, pois sendo realizada de
maneira informal ou amadora,
pode gerar polêmica na contagem do prazo de três anos que
viabiliza a Ação Revisional do
Aluguel, o que exige uma consultoria jurídica para proteger
o locador ou o locatário, conforme o caso.
O locador tem o direito de impor 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 resultar num valor acima do
preço 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 inquilinos e locadores fizeram descontos pontuais e provisórios,
para evitar a inadimplência.
O desconhecimento sobre por
quanto tempo perdurariam as
restrições resultou em pagamentos confusos de aluguéis.
Diante dessa situação inédita,
o magistrado, ao avaliar uma
Ação Revisional de Aluguel
baseada no art. 19 da Lei do
Inquilinato, referente ao valor
pago provisoriamente no de-

correr de 2019 e 2020, deverá
considerar que tais pagamentos não configuraram um novo
acordo, se não corresponderem ao preço de mercado. Esses pagamentos com descontos parciais e temporários não
deverão ser vistos como impeditivos para a procedência da
pretensão do inquilino ou do
locador, à revisão do aluguel
para que corresponda ao valor
atual de mercado. Se nos últimos três anos não ocorreu um
novo acordo que efetivamente
tenha contemplado 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 contagem de três anos
para a propositura da Ação Revisional.
PERÍCIA INDICARÁ QUEM
TEM RAZÃO

A perícia, ao apurar que o valor 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 restabelecido o valor justo, ou seja, o
preço de mercado. Não se deve
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admitir que alguém leve vantagem com a pandemia e isso
deve ser a prioridade em prol
da Justiça e da boa-fé.

Não se mostra razoável o Judiciário, diante das confusões
criadas por uma economia instável, agravada pela pandemia,
ignorar que neste momento
atípico, deve prevalecer o direito de estabelecer o preço de
mercado, devendo ser desprezados ajustes pontuais e provisórios que não resultaram no
efetivo valor de mercado. Caso
o valor de mercado tenha sido
obtido, não será apontado o
desequilíbrio do valor pelo perito judicial.
Por outro lado, sendo constatado pelo perito que o valor
repudiado pelo autor na petição 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 locações que não estão aptas a
sofrerem uma Revisão do Aluguel com base no artigo 19 da
Lei 8.245/91, por terem sido
iniciadas ou revisadas dentro
do processo de Ação Renovatória, há menos de três anos.
Diante do aumento exagerado
do IGP-M, na maioria dos casos, pode o inquilino optar por
desocupar o imóvel caso não
consiga fazer um acordo com o
locador. Essa alternativa é mais
tranquila quando se trata de
uma locação residencial, pois
não implica em grandes despesas com a mudança.
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Todavia, sendo a locação comercial ou industrial, onde o
inquilino possui contrato de
longo prazo, sujeita a multa
rescisória expressiva, tendo investido elevadas quantias com
reformas ou construções, além
da criação do ponto comercial,
torna-se muito difícil decidir
pela mudança. Os prejuízos podem ser enormes, com a perda
dos investimentos, das luvas e
da clientela, havendo caso da
mudança inviabilizar a continuidade 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 renegociar o aluguel que esteja acima
do valor de mercado, pelo fato
dos locadores saberem que tais
inquilinos possuem elevada capacidade financeira.
Se a aplicação do IGP-M não
atingir o preço de mercado,
não há pelo que o inquilino
reclamar. Mas, ficando evidenciada a inadequação do IGP-M
que tem sido influenciado pela
disparada do dólar, por produtos e serviços que não fazem
parte da realidade da sociedade brasileira, poderá vir o Judiciário apreciar o requerimento
de aplicação de outro índice
mais adequado à manutenção
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 índices
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oficiais que medem a inflação,
os quais são utilizados como
parâmetro para o Governo
Federal e o Banco Central conduzir a economia, pode vir a
comprometer ou até tornar inviável a atividade do inquilino
desenvolvida no imóvel locado.
A diferença de mais de 20% entre o IGP-M e os demais índices
gera um acréscimo inesperado
no valor 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 excepcional 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 locador, mas evitar que este obtenha vantagem injustificável,
fora das regras do mercado. A
boa-fé, arazoabilidade devem
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 neste artigo são
dos casos de evidente desequilíbrio nesse período inédito de
pandemia e da necessidade de
se evitar que qualquer contratante venha a obter vantagem
excessiva. Nesse caso, o Código
Civil prevê que o magistrado
pode corrigir o contrato que
se apresenta desequilibrado,
podendo em relação à situação
imprevisível, até retirar a multa
rescisória, caso o inquilino opte
pela desocupação do imóvel
que gera excessiva onerosidade, com extrema vantagem
para o locador, nos termos do
artigo 478. Quando ocorre uma
situação em que a prestação devida supere o aceitável, gerando
onerosidade excessiva, é possível requerer uma redução ou a
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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 escolhido mantenha o valor dentro
da realidade, conforme o comportamento da economia e da
inflação que têm como base os
índices que são sempre bem
semelhantes. Não era previsível que o IGP-M subisse mais
de cinco vezes o percentual de
5,20% do IPCA/IBGE, o qual há
décadas é utilizado como referência oficial de inflação.
Esse descolamento exagera-

do no decorrer do Plano Real
(1994 a 2020) do IGP-M ocorreu em maior grau somente em
2002/3 (Eleição Lula) e agora
em 2020/21, sendo, portanto
uma anomalia, pois não reflete
a variação do mercado de locação nesses momentos. O imóvel é um ativo e o lógico seria
remunerá-lo com o aluguel que
fosse reajustado base no INCC
ou CUB por representarem o
custo de construção, sendo irracional reajustar essa remuneração com base na variação
cambial ou das commodities internacionais com aço e soja que
não têm nenhuma relação com
os imóveis, mas que acabaram
inflando o IGP e o IGP-M.
O fato é que os locadores em
geral são acessíveis ao acordo,
pois são bem assessorados por
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especialistas que pensam a
longo prazo, considerando as
questões processuais. O mercado imobiliário é cíclico e de
tempos em tempos os índices
variam de forma mais ampla,
no máximo 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 Imobiliários que têm regras de gestão
mais rígidas, diante dos compromissos 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 diante das inúmeras nuances jurídicas e de mercado.

MOZART FOSCHETE

O Imposto Único
revisitado
Economista, com
Mestrado em
Economia pela Kent
University, Inglaterra.

É ponto pacífico entre os entendidos que o sistema tributário
brasileiro é, provavelmente, o
mais complexo e complicado do
mundo, traduzindo-se num dos
maiores entraves ao crescimento econômico do País. O corolário desse entendimento é o reconhecimento de todos de que
se faz necessária e urgente uma
reforma ampla do sistema. Nesse contexto, contava-se como
certo que o atual governo – que,
de início, vendeu a imagem de
um governo liberal - tivesse
essa reforma como uma de suas
prioridades – talvez a primeira
delas - um sentimento que foi
reforçado pela reforma previ-

denciária já em seu primeiro
ano. Uma reforma – esta da previdência - que, convenha-se -,
foi aprovada muito mais porque
o Poder Legislativo a encampou
do que por vontade e pressão
do próprio governo que tomara
a iniciativa de encaminhá-la ao
Congresso Nacional.
Se havia alguma ideia de liberalismo econômico no atual
governo esta se concentrava no
Ministério da Economia, mas
não passava disso, já que toda
e qualquer iniciativa liberalizante era (e é) logo cerceada
e desestimulada pelo próprio
Presidente da República – o

que pode ser explicado pela
sua origem e formação militar.
Adicionalmente à esperada reforma tributária, havia também
a expectativa de um amplo processo de desestatização – que
também faria parte do projeto
liberal. No entanto, há que se
considerar que, historicamente,
os militares são “nacionalistas”
e vêm na estatização o fortalecimento do Estado e, por consequência, da nação. Nação forte
exige um Estado forte e poderoso. E um Estado forte exige ter
em suas mãos uma Petrobrás,
uma Eletrobrás, um Banco do
Brasil, um BNDES, siderurgias e
similares. Isso é da essência do
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conceito nacionalista dos militares. Tal assertiva, por si só, explica o não andamento do processo de desestatização – o que
já levou ao pedido de demissão
de alguns auxiliares de monta e
de ponta do atual ministro da
Economia. Nesse aspecto, um
governo conservador e politicamente de direita, como esse que
aí está, se parece muito com os
partidos de esquerda no Poder,
embora por razões inteiramente diferentes.
Nesse mesmo raciocínio se insere a não realização das “reformas” tributária e administrativa. À Presidência da República
não interessam reformas modernizantes. Mesmo porque, o
presidente dá nítidos sinais de
que não as entende e, não as entendendo, não lhes dá o devido
valor e as julga desnecessárias.

E na ausência ou omissão do
Poder Executivo, a iniciativa de
propor uma reforma tributária
tem sido assumida pelo Poder
Legislativo, estando lá, em andamento, duas propostas de reforma – uma no Senado Federal
(a PEC nº 110/2019) e outra na
Câmara dos Deputados (a PEC
nº 45/2019). Em essência, estas duas PECs propõem, em
graus variados, substituir diversos impostos por um só sobre o
consumo – o chamado Imposto
sobre Bens e Serviços – IBS. A
PEC da Câmara dos Deputados
propõe substituir pelo IBS o
IPI, o PIS, o Cofins, o ICMS e o
ISS. Já a do Senado Federal tem
uma proposta um pouco mais
ampla, incluindo a substituição
também do IOF, do Pasep, e do
Cide-combustíveis. Em ambos
haveria ainda impostos seletivos sobre bebidas, cigarros, importações e outros.
Já em meados de 2020, para
não parecer que estava de todo
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omisso nessa matéria de reforma, o governo encaminhou
uma proposta de reforma tributária que, segundo o Ministro Paulo Guedes, visa simplificar o sistema, substituindo
o Cofins e o PIS/Pasep por
um só imposto, denominado
de Contribuição Social sobre
Operações de Bens e Serviços –
CBS. O CBS teria uma alíquota
padrão de 12% - que será cobrada no destino para evitar
a “guerra fiscal”. Além do IBS,
ainda haverá um imposto seletivo sobre bebida e cigarros.

Ao ser questionado do porquê
dessa proposta de reforma
parcial, a reposta do Ministro
da Economia foi que o governo
optara por “fatiar” sua proposta
para tornar mais fácil sua tramitação e aprovação pelo Congresso Nacional. Mais à frente,
virão novas propostas oficiais
relativas ao imposto de renda
– IR - e ao imposto sobre produtos industrializados – IPI.

Na verdade, o governo vê com
bons olhos as duas propostas
que tramitam na Câmara e no
Senado. Sua proposta “fatiada” é
apenas um complemento àquelas “a título de colaboração”. É
de se estranhar esta atitude do
governo quando se sabe que a
equipe econômica teve tempo
suficiente para amadurecer,
elaborar e propor ao Congresso
Nacional uma reforma tributária ampla e definitiva. Restando menos de dois anos para o
término desse governo e ainda
nesses tempos difíceis de pandemia, é fácil prever que, da
parte do governo, não virá mais
nada sobre o assunto.
Não é objetivo desse texto analisar as propostas de reforma
tributária que estão em andamento no parlamento, inclusive
a proposta “fatiada” do governo.

EDIÇÃO 288

Mas, em princípio, pode-se afirmar que todas elas não passam
de paliativos para simplificar
um pouco o nosso sistema tributário. Além do mais, ao não
mexerem com o imposto de
renda, o sistema continuará
com as injustiças fiscais que todos reconhecem existentes no
sistema de hoje que, ao tributar
mais o consumo que a renda e
o patrimônio, penaliza mais a
classe mais pobre que a rica.
É esta a razão principal para
voltarmos àquela proposta –
um tanto radical, é verdade – do
“imposto único”.
O QUE É O IMPOSTO ÚNICO E
COMO FUNCIONARIA?

A ideia de um imposto único
teve (e ainda tem) como seu
principal proponente o economista e professor Marcos Cintra
que vem defendendo com uma
convicção assombrosa esta proposta de reforma tributária há
cerca de 30 anos. De uma forma
simples e objetiva, o Professor
Cintra propõe a substituição
de todos os 90 ou mais tributos
existentes no Brasil por apenas
um – que incidiria sobre a movimentação financeira, cobrada dos dois lados da transação
bancária: no débito e no crédito.
Esse Imposto Único poderá ter
diversas denominações. Chamêmo-lo aqui de ITF – Imposto
sobre Transações Financeiras.
É bem verdade que qualquer
proposta de criação, hoje, de
um imposto sobre movimentação bancária é mal vista e
geralmente rejeitada in limine
devido àquela mal lembrada
CPMF criada no governo Fernando Henrique em 1996 e
que perdurou no governo Lula
até 2007. E por que a CPMF foi
e ainda é tão mal vista? Há várias razões, sendo a principal,
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sem dúvida, o fato de que ela foi
criada como mais um imposto
(caro), adicionalmente a todos
os já existentes à época. Esta a
principal razão para que, sempre que se fala em um imposto
sobre movimentações financeiras, os parlamentares, a classe
empresarial e a população de
um modo geral se rebelam ferozmente sobre a mesma e não
querem sequer iniciar qualquer
discussão a respeito.

Talvez seja necessário ter um
pouco de persistência e paciência com as pessoas e associações para que elas pelo menos
ouçam e entendam que não
se trata de uma nova CPMF. A
proposta do imposto único é
uma proposta de reforma tributária totalmente diferente
da famigerada CPMF. É preciso
que todos se conscientizem de
que o imposto único vai acabar
com os chamados impostos indiretos (sobre o consumo) – o
IPI, o ICMS e o ISS – e com os
impostos diretos – o imposto
de renda sobre o lucro, os dividendos, os salários, os aluguéis
e os juros e o imposto sobre
propriedades (terrenos, fazendas, carros, casas, apartamentos), além das contribuições
sociais patronais (tipo INSS),
podendo, também, eventualmente, para acabar com todas
as outras contribuições sociais.
Pela proposta do professor
Cintra – e é nesta que este texto se assenta – o ITF seria cobrado tanto no débito, como
no crédito – lembrando que a
CPMF só incidia no débito. A
questão que se coloca então
é saber de quanto deveria ser
essa alíquota de modo a manter o montante da arrecadação
tributária de hoje – que gira
em torno de 33%/34% do
PIB. Em 2019, a arrecadação
tributária total situou-se em

algo como 2,5 trilhões de reais.
Excluindo-se qualquer criação
de novos impostos e a elevação
ou diminuição das alíquotas, a
arrecadação tributária acompanha o aumento dos preços
e o crescimento real do Produto Interno Bruto. Segundo
algumas estimativas da época,
em 2009, com uma alíquota
de 5,62% (sendo 2,81% no
débito e 2,81% no crédito), o
imposto único possibilitaria
uma arrecadação da ordem de
70% da arrecadação tributária
total que seria obtida se tudo
continuasse como antes (ou
como hoje, melhor dizendo).
Os outros 30% seriam fornecidos pelo PIS, ITR, FGTS e
INSS sobre salários, além dos
impostos sobre importações e
até mesmo sobre exportações.
Numa regra de três simples, a
hipótese de eliminação de todos os tributos (inclusive esses
mencionados por último) exigiria um imposto único com
uma alíquota de aproximadamente 4% incidente no débito e no crédito das operações
financeiras. Pequenos ajustes
para mais ou para menos seriam facilmente introduzidos.

Registre-se que o imposto único incidiria em todos os cheques, depósitos, DOCs, TEDs,
outras transferências e pagamentos eletrônicos. Em síntese,
ele incidiria sobre todas, absolutamente todas, as movimentações financeiras bancárias.
No caso de saques em dinheiro,
seria aplicada a alíquota integral do débito e do crédito (na
hipótese acima, 8%) – o que,
certamente, desestimulará os
pagamentos em dinheiro.
É claro que uma reforma tributária baseada no Imposto Único
é por demais radical e oposta
a toda essa parafernália de impostos existentes hoje no Bra-
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sil. Assim, é previsível que sua
implantação tenha que ser feita
paulatinamente, partindo-se
de uma determinada alíquota
baixa que vai se elevando ao
mesmo tempo em que os demais impostos vão diminuindo
na mesma proporção. Quanto
tempo demorará até que o Imposto Único propicie uma arrecadação tributária igual à que
se espera só a experiência dirá.
VANTAGENS DO
IMPOSTO ÚNICO

São muitas as vantagens da
criação do Imposto Único: em
primeiro lugar, a pura e simples
eliminação do IPI, do ICMS e do
próprio ISS deverá provocar de
imediato uma redução drástica
nos preços dos bens e serviços
(alimentos, remédios, televisores, gasolina, carro, enfim,
todos) – o que beneficia os consumidores em geral e, em especial, os de baixa renda já que,
hoje, sua carga tributária se assenta basicamente nos impostos sobre consumo. Isso sem
falar na eliminação do imposto
de renda sobre salários – que
trará um significativo aumento
da renda real dos trabalhadores
Em segundo lugar, as empresas
serão beneficiadas pela redução
de seus custos burocráticos-contábeis, uma vez que não
mais estariam sujeitas à prestação de contas à Receita Federal e
à Estadual - custos estes que, em
alguns casos representam até
30% dos custos administrativos.

É possível argumentar que, para
fugir do Imposto Único, a tendência dos agentes econômicos
seria efetuar seus pagamentos
em dinheiro. Ou seja, correr-se-ia o risco de uma monetização
generalizada dos pagamentos.
É provável que isso ocorra, tal
como hoje, para pagamentos
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de pequena monta, mesmo que
incida uma alíquota dobrada
sobre os saques. Mas, para pagamentos maiores, o custo do Imposto Único ainda é menor que
o custo do transporte de valores,
além do alto risco de assalto e
roubos de elevadas quantias
mantidas seja na empresa, seja
em residência. E não parece lógico que alguém vá comprar uma
TV ou uma geladeira com os bolsos cheios de dinheiro. Imagina
alguém comprar um carro zero
pagando em dinheiro!

A listagem das vantagens do
imposto único não para por
aqui. Não se pode esquecer, por
exemplo, a simplificação que a
introdução deste imposto trará
para o sistema tributário, acoplada à redução significativa
dos custos governamentais na
arrecadação desse tributo. Isso
porque a arrecadação tributária e sua distribuição entre
os entes federativos será feita
automaticamente pelo sistema
bancário a cada lançamento de
débito e de crédito, sendo também instantânea e automática
a transferência da arrecadação
para a União, os Estados e os
Municípios, de acordo com critérios de distribuição dos tributos previamente definidos.

Uma questão que sempre se levanta quando alguém defende
o Imposto Único é: se esse imposto é tão bom, por que ainda
não foi implantado? É difícil
entender realmente por que
se resiste tanto à sua implantação. Mas, é fácil supor que sua
implantação contraria muitos
interesses de grupos e pessoas que só têm a ganhar com o
caótico sistema tributário que
temos hoje. Como se trata de
um imposto de difícil sonegação, os sonegadores são os primeiros a se rebelarem contra
o mesmo. Também é fácil de-
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duzir que contra este Imposto
único se levanta um exército de
fiscais tributários, tanto a nível
federal, como a nível estadual – que certamente perderão
sua importância e, talvez, seus
próprios empregos. Há ainda
outros grupos que devem se
levantar contra o imposto único: um deles seria a classe de
contadores privados cuja existência se tornaria praticamente
desnecessária. Há também os
grupos ou categorias que gozam, hoje, de certas (ou todas)
imunidades tributárias, como é
o caso das igrejas de qualquer
credo, das instituições filantrópicas, das empresas localizadas
nas zonas francas e das empresas que se beneficiam do modelo “Simples”. Na proposta do
Imposto Único, não há campo
para privilégios, nem exceções.
Todos entrariam igualmente
no sistema, dentro daquela visão de que “onde todos pagam,
todos pagam menos”.

Outra questão que se coloca é
do por quê outros países não
adotaram o Imposto Único até
hoje. Talvez a melhor resposta
para esta questão é saber que
também nenhum país do mundo tem esta parafernália de impostos existente no Brasil. Na
maioria dos países, o sistema tributário é razoavelmente simples
e objetivo, especialmente nas sociedades mais desenvolvidas.
Vale registrar, como já foi dito
anteriormente, que todas as
ideias e argumentos aqui expressos estão embasados em
artigos, textos e palestras do
professor Marcos Cintra – o
idealizador pioneiro do Imposto Único. A propósito, logo
que assumiu a pasta da Economia, Paulo Guedes designou o
professor Marcos Cintra para
a chefia da Receita Federal.
Certamente, a ideia, em prin-
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cípio, era que ele promovesse,
no devido tempo, a criação do
ITF. Mas, a associação do ITF
com a malsinada CPMF criou
tanta resistência, que o próprio Presidente da República
repudiou de imediato qualquer proposta nessa linha.
Mas, nesse caso, o repúdio foi
muito mais por desconhecimento e ignorância do mais
alto mandatário do País do
que por qualquer outra coisa. Diante disso, o professor
Marcos Cintra percebeu que
não tinha o que fazer nesse
governo, pediu suas contas e
se foi. Com isso, o País perdeu
sua melhor oportunidade de
modernização radical de seu
caótico sistema tributário. É
difícil imaginar que possa aparecer outra chance como essa.
Por último, apenas para reforçar
a ideia de quão bom e simples
é o imposto único, é bom saber
que esta proposta tem o apoio
de vozes cuja competência está
acima de qualquer suspeita. É
bom ouvir, por exemplo, o que
sempre disse sobre o assunto o
falecido diplomata e economista Roberto Campos – guru de
todos nós economistas de visão
liberal. Ao atacar aqueles que
defendem a continuidade do sistema tributário nacional e que
dizem que o sistema só precisa
de uns pequenos ajustes, o professor Roberto Campos disse:
“...proceder assim não passa de
exercício de se tentar aperfeiçoar o obsoleto”. Em uma outra
passagem, o professor Roberto
Campos assim se manifestou:
“-Minha posição sobre o assunto
é clara. Considero que o Imposto
Único é o mais moderno e econômico instrumento de arrecadação. A estrutura clássica de
impostos à qual nos aferramos
é uma curiosa relíquia artesanal
na era eletrônica. A automaticidade e insonegabilidade são
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precisamente as características
(principais) do Imposto Único”.
Nesta mesma linha de raciocínio
se manifestou o professor Mário
Henrique Simonsen, outro guru
liberal: “-Imposto justo é o que
se consegue cobrar. Qualquer
imposto sonegável é socialmente injusto!” Esta também tem
sido a posição do grande constitucionalista e tributarista Ives
Gandra Martins.

A proposta é ousada, sem dúvida. Mas, os avanços tecnológicos
e modernizadores partem dos
inovadores dos empreendedores e não dos acomodados ou
dos conservadores. É claro que
a introdução do Imposto Único
exige um sistema bancário moderno e sofisticado. E isso o Brasil tem de sobra e que vem sendo
reconhecido desde os tempos

das elevadas taxas de inflação
dos anos 80. O ditado popular de que “a necessidade faz o
sapo pular” se aplica ao sistema
bancário brasileiro que, para se
defender das elevadas taxas de
inflação daquela época, se viu
obrigado a se modernizar e criar
mecanismos de proteção instantânea do valor do dinheiro. Hoje,
nosso sistema financeiro-bancário é, tecnologicamente, modelo
para o mundo.

Não se trata de um imposto a
mais, como foram o Imposto
Provisório sobre Movimentação Financeira – IPMF – de
1993, e a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF – de 1996 - que
coexistiram com os demais trocentos impostos vigentes à época. O Imposto Único – traduzido

MATHEUS ALBERGARIA
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no “Imposto sobre Transações
Financeiras” – ITF – é, pelo próprio nome, “único”. Elimina e
substitui todos os demais.

É pena que uma ideia tão moderna e simples não contagia
a opinião dos formadores de
opinião – economistas, empresários, jornalistas e políticos –
aparentemente traumatizados
pelas desastrosas experiências
do IPMF e da CPMF.
Mas é preciso que o assunto
sempre volte à baila e que seja
discutido à exaustão com todos
os agentes econômicos relevantes e com a sociedade em geral.
Quem sabe em assim procedendo, o professor Marcos Cintra
volte, um dia, a liderar esse processo junto aos altos escalões
do governo.
matheus.fecap@gmail.com

A Macroeconomia
da Pandemia
Professor de
Economia da
Fundação Escola
de Comércio
Álvares Penteado
(FECAP)

Já faz alguns anos que venho tendo a oportunidade de
ministrar cursos na área de
macroeconomia. Conforme o
nome sugere, a macroeconomia corresponde ao estudo
de fenômenos econômicos em
nível agregado, como a inflação, o desemprego, o produto
interno bruto (PIB) e a taxa de
câmbio, por exemplo. Pessoalmente, considero essa área de
estudo fascinante e me sinto
grato pela oportunidade de poder discutir temas macroeconômicos com os alunos todas
as semanas, podendo aprender
cada vez mais a partir dessa interação. Em mais de uma oca-

sião, ao longo do último ano,
os alunos me perguntaram a
respeito das possíveis consequências macroeconômicas da
pandemia do COVID-19 para o
Brasil. Questionamentos assim
fazem bastante sentido no atual momento que vivemos, uma
vez que os alunos — e a sociedade como um todo — percebem que a pandemia tem claras consequências econômicas
de curto, médio e longo prazos.
Embora seja extremamente
difícil fazer previsões precisas
relacionadas a uma economia
complexa como a brasileira
durante o momento específico

que vivemos, é possível traçar
algumas tendências gerais relacionadas ao cenário macroeconômico nacional. Assim sendo, minha principal intenção
neste artigo é discutir alguns
dos principais impactos da
pandemia do Coronavírus sobre a economia brasileira desde seu início, há cerca de um
ano. Especificamente, vou tentar destacar alguns dos efeitos
macroeconômicos esperados
em nível teórico e, ao mesmo
tempo, citar parte da evidência
empírica disponível — ou seja,
o comportamento de alguns
dados macroeconômicos — no
período. Faço isso com o intui-
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to de tornar minha exposição
mais concreta e aplicada. Desde já, fica a ressalva de que, dadas as limitações de espaço comuns a um artigo, assim como
a ausência de importantes recursos didáticos — como a utilização de gráficos e diagramas
em um quadro negro — há a
possibilidade de que alguns
dos pontos aqui mencionados
não fiquem tão claros quanto
eu gostaria, em princípio. Ainda assim, dada a gravidade da
atual situação, acredito valer a
pena a tentativa de ilustrar os
potenciais efeitos macroeconômicos da pandemia.

Desde os primeiros relatos de
contaminação pelo Coronavírus, notamos a ocorrência de
claros efeitos sobre importantes variáveis econômicas em
nível agregado. Um primeiro
efeito mais evidente foi que a
produção agregada da economia — capturada por uma medida como o PIB, por exemplo
— diminuiu consideravelmente. O início e posterior desenvolvimento da pandemia no
país e no mundo teve o efeito
de aumentar consideravelmente os custos de produção
das empresas da economia,
o que corresponde a uma
contração da curva de oferta
agregada (OA), que reflete a
quantidade total de bens e serviços ofertados pelas famílias e
empresas nacionais. Uma consequência imediata desse padrão de contração foi uma redução da produção agregada.
Por sua vez, essa diminuição
do PIB acabou aumentando a
chamada capacidade ociosa da
economia. Ou seja, empresas
declararam falência, máquinas
foram desligadas, frotas de caminhões e carros ficaram paradas em garagens e estabelecimentos foram fechados. Mais
do que isso, a pandemia gerou
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um tipo perverso de capacidade ociosa, correspondente
à ociosidade do fator trabalho (também conhecida como
desemprego). Em palavras,
observamos a ocorrência de
desemprego involuntário em
vários setores da economia. Ou
seja, há muitos trabalhadores
em busca de emprego que não
conseguem encontrar vagas
no mercado de trabalho desde o ano passado, ainda que
estejam dispostos a trabalhar.
Dados recentes sugerem que,
de fato, o desemprego aumentou consideravelmente no país
desde o início da pandemia.

Adicionalmente, a pandemia
elevou o grau de incerteza vigente entre as pessoas e empresas da sociedade. Há várias
décadas, os economistas vêm
destacando os potenciais efeitos adversos do aumento da incerteza na economia. Segundo
alguns autores, em momentos
de alta incerteza - como agora
— a atividade econômica pode
vir a contrair de maneira significativa. Por exemplo, uma vez
que famílias e empresas não
sabem o que esperar no futuro
próximo, importantes decisões
econômicas são postergadas
ou até mesmo adiadas. Isso
ocorre, uma vez que, diante
de tanta incerteza, as famílias
acham que pode ser melhor
guardar um pouco de dinheiro
para o caso de algum imprevisto, como despesas com saúde
ou alimentação, por exemplo.
De maneira semelhante, em
um cenário de alta incerteza,
as empresas da economia começam a ficar receosas de investir, postergando importantes decisões de investimento
e deixando de construir novas
edificações ou comprar mais
máquinas. Tomadas em conjunto, essas decisões podem
vir a aumentar a intensidade
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do padrão contracionista observado em nível agregado.

Em meio ao contexto de pandemia vivido pelo país, uma importante variável macroeconômica corresponde aos gastos do
governo (G). Conforme o nome
sugere, essa variável captura
as compras e gastos incorridos
pelas várias esferas do governo
(municípios, estados e União) ao
longo do tempo. Em termos teóricos, gastos desse tipo tendem
a exercer um padrão expansionista sobre a economia, uma vez
que podem vir a estimular os
gastos de consumo das famílias
e os investimentos das empresas. Desde o início da pandemia
no Brasil, ganhou destaque o
auxílio emergencial, correspondente a um benefício financeiro
concedido pelo Governo Federal, destinado a trabalhadores
informais, microempreendedores, autônomos e desempregados. No caso, o principal objetivo
desse auxílio é fornecer algum
tipo de proteção emergencial a
essas categorias durante o período de pandemia. Dados econômicos recentes sugerem que
os gastos governamentais, nos
moldes do auxílio emergencial,
ajudaram a evitar que a queda
de produção verificada no país
fosse mais pronunciada, uma
vez que preservaram o padrão
de consumo de algumas famílias
do país. Ainda assim, há uma
preocupação do governo federal
com as possíveis consequências
desses gastos para a dívida pública do país, que pode chegar a
níveis insustentáveis no médio
e longo prazos. Enquanto essa
discussão permanece em aberto
no momento, parece crescer o
consenso entre alguns setores
da sociedade de que programas
de assistência financeira a uma
parcela da população são necessários no momento de pandemia que vivemos, dadas as suas
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consequências adversas sobre a
economia como um todo.

Em relação ao cenário econômico internacional, há duas
possibilidades em nível teórico, em princípio. Por um lado,
as exportações das empresas
nacionais para outros países
(X) podem vir a cair, uma vez
que a renda dos países vizinhos — correspondente ao
principal determinante das
exportações de um país — diminuiu durante a pandemia.
Adicionalmente, como a produção nacional (doméstica)
também diminuiu durante a
pandemia, as importações acabam diminuindo também (a
renda doméstica é o principal
determinante das importações
do país). Por outro lado, caso
ocorra uma desvalorização da
taxa de câmbio, as exportações
das empresas nacionais podem vir a aumentar, ao passo
que as importações (M) diminuem. O saldo líquido dessas
forças, que atuam em sentidos
opostos, pode ser medido a
partir da sua diferença, conhecida como “exportações líquidas” (NX = X - M). Olhando para
os dados de comércio exterior
do Brasil, notamos a ocorrência de um aumento das exportações líquidas, um fenômeno
principalmente decorrente da
desvalorização do Real frente
às moedas de outros países,
dentre outros fatores.
O que eu quero dizer, ao citar os vários efeitos da pandemia sobre o consumo das
famílias (C), investimento
das empresas (I), gastos do

governo (G), exportações (X)
e importações (M) é que essas são algumas das variáveis
que compõem aquilo que os
economistas chamam de demanda agregada (DA), que representa a quantidade total de
bens e serviços demandados
pelas famílias e empresas que
compõem a economia nacional, dado o nível agregado de
preços (DA = C + I + G + X - M).
Ou seja, com o início da pandemia no país, tanto a curva
de demanda agregada quanto
a de oferta agregada contraíram significativamente. Esses
movimentos de ambas as curvas, por sua vez, exerceram
um efeito contracionista sobre
o nível de atividade, o que acabou gerando uma recessão na
economia (ou seja, as quantidades agregadas diminuíram
ao longo de dois trimestres
consecutivos, pelo menos).
Embora os economistas ainda estejam discutindo sobre o
possível formato da contração
observada (formato de “V”,
“U”, “L” ou “W”), os dados sugerem que o nível de atividade
do país — medido a partir do
PIB ou da produção industrial
— sofreu um claro padrão
contracionista durante o primeiro ano da pandemia.

Em termos do custo de vida
das famílias brasileiras —
representado por medidas
como o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
por exemplo — há a possibilidade teórica tanto de aumento
quanto de redução do custo de
vida das famílias brasileiras (a
depender dos movimentos
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das curvas de demanda e oferta agregadas). Até o momento
em que escrevo o presente
artigo, os dados econômicos
disponíveis sugerem um claro
padrão de elevação do custo
de vida no país, ocorrido a
partir do aumento de preços
de itens importantes ao consumo das famílias brasileiras,
como alimentos, bebidas e
combustíveis, por exemplo.
Em termos gerais, esse resultado sugere que está ficando
mais caro viver no país desde
o início da pandemia.

Em suma, quais são os impactos
macroeconômicos da pandemia? Em termos de quantidades
produzidas, observamos um claro padrão de contração de medidas de nível de atividade, como
o PIB e a produção industrial.
Em termos de custo de vida, observamos um padrão médio de
aumento de índices de preços,
como o IPCA, com destaque para
alguns itens essenciais ao consumo das famílias, como alimentos e combustíveis. Embora eu
não tenha a meta ambiciosa de
esgotar todas as possibilidades
de análise dos impactos macroeconômicos da pandemia neste
artigo, espero ter conseguido
elucidar alguns dos resultados
que devem vir a ocorrer hoje e
no futuro próximo. Em última
instância, ocorreram nítidos impactos macroeconômicos adversos decorrentes da pandemia do
COVID-19. Resta saber como o
governo empregará seus instrumentos de política econômica
para tentar amenizar alguns dos
efeitos adversos daí decorrentes.
Isto, só o futuro dirá.
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JOSÉ PASTORE

Auxílio emergencial
sem corte de despesas
Professor da FEAUSP; Presidente
do Conselho
de Emprego
e Relações do
Trabalho do
Comércio-SP.

Se, de um lado, temos de aplaudir a sensibilidade do governo,
de outro, temos de lamentar a
demora na concessão de novo
auxílio emergencial para os
mais pobres — bem diferente
de 2020 quando, ao observar
os primeiros sinais da grande
recessão que se aproximava,
governo e Congresso aprovaram prontamente três medidas que evitaram um desastre
maior: 1) auxílio emergencial
de R$ 600 mensais; 2) redução
de jornada e redução de salário: 3) suspensão do contrato
de trabalho.
Anuncia-se a reativação dessas medidas para 2021. Mais
do que necessário. A situação
atual é muito aflitiva em vista
do agravamento da epidemia.
Pelo menos 30 milhões de famílias estão sem trabalho, sem
renda, sem vacina e sem auxílio. Os relatos na imprensa são
dolorosos. É muito triste ver
famílias que não conseguem
alimentar as crianças.

Os que trabalham na informalidade — como empregados ou
por conta própria — foram os
mais afetados. A maioria realiza trabalhos que envolvem
contatos com pessoas. Assim
é o caso dos barbeiros e manicures, garçons e atendentes
de bares, restaurantes e hotéis,
profissionais de academias de
ginástica, personal trainers, fisioterapeutas e muitos outros.
Há ainda uma imensidão de
informais que executam traba-

lhos nos domicílios: faxineira,
domésticas, pedreiro, eletricista, técnicos de TV etc. que pararam de trabalhar devido ao
medo de contágio das famílias
que passaram a evitar o entra
e sai em suas casas. Finalmente, há os que dependem da rua,
onde o movimento também
caiu. É o caso dos vendedores
nas portas dos estádios, nas escolas, no ponto dos ônibus, na
saída do metrô etc.
O quadro é desesperador. É
inconcebível que os parlamentares tenham demorado tanto
para dar a necessária base legal ao novo auxílio emergencial ao mesmo tempo em que,
para atender seus interesses,
quase votaram em regime relâmpago a chamada PEC da
impunidade.

Originalmente, a PEC 186 (PEC
Emergencial), que respalda o
auxílio emergencial, buscava
estender para os servidores
públicos as medidas acima
anunciadas — redução de jornada com redução de salário
e suspensão do contrato de
trabalho. Era uma importante
providência para igualar os
servidores públicos aos empregados da iniciativa privada
e, com isso, obter uma sensível
redução dos gastos com pessoal dos governos da União, estados e municípios.
Pois bem. A primeira providência dos parlamentares foi
retirar da PEC essa importan-

te medida. Ficou um gatilho
que faculta aos governantes
corrigir desequilíbrios quando as despesas dos órgãos ultrapassarem 95% da receita.
Dizem que isso foi para acalmar o mercado financeiro,
que está de olho no galopante
déficit público. Mas, trata-se
de uma orientação genérica,
não se sabe qual será o corretivo a ser usado pelos governantes. Ademais, é enorme a
dificuldade para controlar e
fiscalizar os governos. Bem
diferente eram a redução
de jornada e a suspensão do
contrato de trabalho.

No momento em que fecho este
artigo, a PEC 186 foi aprovada
pelo Senado e foi encaminhada
à Câmara. Não me surpreende
se os congressistas desidratarem-na ainda mais. Lamentável. O Brasil perdeu mais uma
excelente oportunidade para
impor disciplina com gastos de
pessoal para todas as esferas
de governo. Afinal, a prática da
redução de jornada e da suspensão de contratos já foi aplicada com êxito a 10 milhões de
empregados do setor privado.
Além de gerar economia para
os empregadores e renda para
o consumo, elas afastaram um
desemprego em massa.
A retirada desse mecanismo da
PEC 186 teve um só propósito:
não gerar descontentamento
entre os servidores públicos
que são importantes eleitores
dos congressistas, prefeitos,
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governadores e do próprio
presidente da República. Mais
uma vez o voto falou mais alto
do que a razão, e o sofrimento
foi friamente passado para os
mais pobres, novamente.
AUXÍLIO AOS QUE
PERDEM IDOSOS

Os estudos sobre pobreza no
Brasil indicam que ela castiga mais as famílias que têm
crianças e menos as que têm
pessoas idosas. Por outro lado,
os dados dos epidemiologistas
indicam que a covid-19 é mais
letal entre idosos do que entre jovens e crianças: 75% das
mortes ocorrem em pessoas
com mais de 60 anos. O que
isso tem a ver com a pobreza?

No Brasil, um homem que
morre com 60 anos poderia
viver mais 18 anos e continuar
contribuindo para a formação
da renda em uma parcela grande de domicílios (35%) onde
há pelo menos um idoso.
Ana Amélia Camarano, uma
das maiores autoridades em
demografia econômica, revela
que a crescente morte de idosos pelo coronavírus agrava
enormemente a situação econômica das famílias porque
muitas delas dependem da
renda dos idosos.

Os dados de 2019 mostram
que, dentre os 73 milhões de
domicílios brasileiros, cerca
de 34 milhões tinham idosos.
Nesses domicílios, eles respondiam por 71% da renda familiar: 63% dos recursos vinham
de aposentadorias e pensões e
37% do trabalho. Esse quadro
deve persistir até os nossos
dias. Ou seja, muitos idosos estão sustentando filhos, netos e

outros parentes que vivem no
mesmo domicílio (Ana Amélia
Camarano, Os dependentes da
renda dos idosos e o coronavírus: órfãos ou novos pobres?,
Ciência & Saúde Coletiva, Vol.
25, Suplemento 2, 2020).
Contrariando o senso comum,
as pesquisas indicam que os
idosos são menos atingidos
pelo desemprego do que os jovens e continuam com grande
responsabilidade na formação
da renda de milhões de famílias
(Pedro F. Nery e colaboradores,
Probabilidade de desemprego
por faixa etária, Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas da
Consultoria Legislativa, Senado Federal, 2018).

Voltando ao tema, fica claro
que, ao matar mais os idosos,
a covid-19 causa um grande
problema social porque as
suas receitas respondem por
mais de 50% da renda dos domicílios onde moram. Há casos
mais graves. Em 13,5 milhões
de domicílios (19% do total
de domicílios), os idosos são
os únicos responsáveis pela
renda familiar. Na sua falta, a
renda do trabalho é imediatamente zerada e a proveniente
de aposentadorias (se tiverem)
vira pensão que é reduzida.
Em vista das graves dificuldades para exercer um trabalho
formal e informal devido aos
estragos da pandemia, os remanescentes dessas famílias
dependerão nos próximos
meses dos programas assistenciais. São grupos muito
grandes. Os que dependem
exclusivamente da renda dos
idosos somam cerca de 35
milhões de pessoas; e os que
dependem parcialmente, outros 30 milhões.
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Ou seja, a morte antecipada pelo coronavírus deixa
um vazio nos corações dos
entes queridos e um buraco
profundo na capacidade de
compra das famílias. Até janeiro de 2021, 150 mil idosos
foram ceifados pela covid-19.
Só isso subtraiu cerca de R$ 3
bilhões da massa salarial deste ano (Claudio Considera e
Marcel Balassiano – Em busca do capital humano perdido, Rio de janeiro: Ibre/FGV,
13/10/2020). Redução de
massa salarial, como se sabe,
é redução de consumo, mais
sofrimento e menos crescimento econômico.

Sei e concordo que acudir as
famílias pobres com crianças
é prioridade máxima. Afinal,
são as que carregam os que
vão responder pelo futuro do
Brasil. Mas, considerando que
milhões de pessoas estão ficando repentinamente sem
renda e sem trabalho porque
dependiam dos idosos falecidos, defendo que esse grupo de
famílias seja igualmente considerado dentre as prioridades
para receber um novo auxílio
emergencial.
PROTEÇÃO DO TRABALHO
POR APLICATIVO

Tramitam no Congresso Nacional mais de 60 projetos de
lei que buscam assegurar proteções para os que trabalham
por aplicativos – motoristas,
entregadores, designers, tradutores, redatores, profissionais de manutenção e tantos
outros. A grande maioria dos
referidos projetos procura estender as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
aos trabalhadores por aplicativos: salário mínimo, 13º
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salário, férias, adicionais por
periculosidade e insalubridade, licenças remuneradas, etc.
Ou seja, eles tratam esses trabalhadores como empregados
das plataformas digitais que
comandam os seus trabalhos –
Uber, iFood, Rappi e outras.
Muitos países estão tentando fazer o mesmo. Mas as
dificuldades para enquadrar
esses trabalhadores como
empregados das plataformas
são imensas. O seu trabalho
é livre. Eles não têm horário
para começar e para acabar
o trabalho. Trabalham quando e quanto querem. Alguns
trabalham horas definidas todos os dias, outros trabalham
“picado”, duas horas hoje, três
amanhã e assim por diante –
um pouco em cada dia. Muitos
trabalham para várias plataformas simultaneamente. Há
ainda os que são empregados
convencionais de empresas e
trabalham por aplicativo nas
horas vagas.

Assim sendo, é impossível enquadrar as suas atividades na
relação convencional do tipo
empregado-empregador. Para
quem trabalha para muitas
plataformas, quem é o seu empregador? Onde está a característica de pessoalidade se a
cada dia os trabalhadores mudam na mesma função e para
a mesma plataforma? Como
caracterizar a subordinação
entre as plataformas digitais
e os trabalhadores se estes
não recebem ordens daquelas. Dou apenas um exemplo:
no Uber, quem dá a ordem é
o passageiro. A plataforma é
um mero intermediador entre
quem precisa se locomover e
um motorista que está na rua
para servi-lo.
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Por isso, em todos os países
que tentam enquadrar os
trabalhadores de aplicativos
como empregados, os tribunais estão repletos de ações
trabalhistas de onde saem sentenças desencontradas, o que
provoca recursos infindáveis.
Em alguns países, os parlamentares chegaram a aprovar
leis que garantem o vínculo
de empregados para esses
trabalhadores. Mesmo ali, as
controvérsias são imensas. Por
exemplo, nos Estados Unidos,
1/3 dos estados admite o referido vínculo, enquanto 2/3
tratam os trabalhadores como
autônomos. Há dois anos, a Califórnia aprovou uma lei para
enquadrar os motoristas de
aplicativos como empregados.
Durou pouco. Por meio de um
plebiscito realizado dentro das
eleições de 3 de novembro de
2020, os eleitores revogaram a
mesma, dando aos motoristas
o status de autônomos.
Na Europa, igualmente, há esse
vai e vem na legislação trabalhista, tanto que, em muitos
países, as regras vêm sendo
definidas pela jurisprudência
emanada dos tribunais – com
grande insegurança jurídica.

Nada disso resolve o problema central: os trabalhadores
por aplicativos são seres humanos que precisam de proteções básicas. O assunto pede
inovações no campo legislativo e não a mera transposição
de leis que foram criadas para
outros propósitos. Para esses
trabalhadores, a CLT é inaplicável e as proteções de autônomos são muito onerosas
para os prestadores e para os
tomadores de serviços.
Os trabalhadores por aplica-
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tivos precisam ser tratados
como “profissionais independentes” que prestam serviços à
coletividade com a intermediação de plataformas digitais. Ao
reconhecer esse status, a sociedade terá de definir as formas
de protegê-los contra os principais riscos da vida: acidentes,
doenças, velhice, etc.

É isso que muitos países estão
buscando. Ainda não há nada
consolidado. Mas existem modelos engenhosos. Por exemplo, na Alemanha, um ator, que
é contratado para fazer uma
temporada em determinado
teatro, tem as suas proteções
garantidas por um sistema
interessante. Ele deve estar
obrigatoriamente inscrito na
Previdência Social que garante auxílio-doença, proteção
contra acidente, licenças para
tratamento de saúde e aposentadoria. Quem paga por isso?
Em geral, o ator paga 50% da
contribuição previdenciária; o
teatro paga 25%; e o governo,
outros 25%. Quando termina
a temporada, o ator terá de
arcar com toda a contribuição ou pagar um valor viável
para o seu bolso, sabendo que
o benefício da aposentadoria
será reduzido na mesma proporção. Quando surgir outra
oportunidade de trabalho, volta ao sistema anterior de contribuição compartilhada entre
o ator, o teatro e o governo. Se
o ator tiver condições, ele pode
aumentar um pouco a sua contribuição para reduzir os prejuízos que acumulou no tempo
sem trabalho.
Para o Brasil, parece-me imprescindível que todo trabalhador por aplicativo tenha
também uma inscrição como
contribuinte individual na
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Previdência Social. Essa possibilidade já existe e a contribuição varia entre 5% e 20%
sobre o salário de contribuição, que hoje varia entre R$
1.045,00 e R$ 6.101,06. Aliás,
a Lei nº 13.460/2018 regulamentou o transporte de passageiros por aplicativos exigindo a inscrição dos motoristas
como contribuintes individuais do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).

Outra alternativa é a sua inscrição como microempreendedor
individual (MEI), recolhendo
uma importância bastante mó-

JAYME VITA ROSO

dica para a Previdência Social
(R$ 58,25 mensais), que garante aposentadoria por idade e
por invalidez, auxílio-doença,
licença-maternidade, pensão
por morte e auxílio-reclusão.
A vinculação a algum sistema
previdenciário é um primeiro passo para se construir
um sistema de proteção mais
inclusivo para os trabalhadores por aplicativos. Pela
via da negociação, as partes
poderão estabelecer outras
proteções, como, por exemplo, planos de saúde, seguro-desocupação, aposentado-
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ria complementar e outros.
Esse é um campo aberto para
as seguradoras inovarem e
apresentarem ao mercado
produtos pré-moldados para
esses profissionais.

O trabalho por aplicativo está
crescendo de forma acelerada e, em pouco tempo, criará
um grande universo de oportunidades de negócios para
as empresas de seguros privados e para os profissionais
que precisam de proteções. É
isso. Novas modalidades de
trabalho exigem novas modalidades de proteção.
vitaroso@vitaroso.com.br

A necessidade do debate público
sobre a doença que nos divide
Advogado

A importância do diálogo na era da desinformação
“O mundo deve tonar-se mais seguro para a democracia”
(Woodrow Wilson, discurso no Congresso, 2 de abril de 1917)
Na era da internet, é preponderante que haja diálogo aberto
e franco entre os cientistas e a
sociedade. Na época da rápida difusão de ideias é preciso
termos coragem de perguntar:
o que sofre o conhecimento
científico, que precisa de tempo
e estudo para ser divulgado o
que conclui e coloca ao serviço
da comunidade, quando veiculado por profissionais despreparadas que dominam a grande
mídia e, não raro, se submetem
a interesses estritamente econômicos ou ideológicas?
Reflito sobre isto, condicionado pela pandemia e pelo
isolamento.

É sabido que o debate, quando foge dos muros tecnicistas,
das universidades e das agências especializadas, como é
nosso caso corrente, mostra
potencial para seu mau uso,
haja vista a complexidade das
informações, ignorância ou
má-fé de jornalistas e políticos. Podendo ser, as informações, aliadas das Fake News, é
preciso nos conscientizarmos
das causas e efeitos, não raros
danosos para o tecido social,
do uso confuso do conhecimento científico por agentes
despreparados.

As redes sociais são o grande
sintoma desse obstáculo de

nossos tempos: um espaço de
debate em potencial que poderia fugir do controle da grande
mídia, mas que não cumpre o
prometido e almejado.

À luz do que me dedico, dou
atenção ao artigo de Holden
Thorp (editor-chefe da revista
Science) que, elucidativamente, nos propõe um pensamento
otimista sobre o tema, afirmando que pode haver mérito nas
redes sociais, pois “um debate
amplo pode também impulsionar a comunicação entre os
cientistas e seus pares, além de
forçá-los a se abrirem ao grande público” (Science, vol 371.
Nº 6526, de 15/01/21, p. 213).
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Como aproximar o grande público do conhecimento científico sem ficar dependendo da mídia, de agrupamento políticos
ou de interesses subalternos?
É a esta tarefa hercúlea que
intento pensar.

Durante a pandemia, o desgarramento entre a sociedade e o
mundo científico não apenas
se intensificou como se cristalizou, trazendo à tona uma miríade de problemas: negacionismo do vírus e suas medidas
profiláticas, grupos anti-vacinação que estão dando fôlego
a teorias da conspiração e outras, cooptados, ocasionalmente, por ideólogos políticos com
más intenções e que visam o
ganho pessoal acima de tudo.
Portanto, ainda que a luta e os
percalços da classe de cientistas nas tentativas, às vezes
frutíferas e às vezes infrutíferas, de entender o vírus,
suas consequências e funcionamento, sejam naturais,
as redes sociais têm papel a
empreender neste processo?

A cientista Angela Rasmussen
(Viróloga associada ao Research
Scientist no Center of Infection
and Immunity da Columbia University School of Public Health),
para citarmos um bom exemplo, faz excelente uso dos meios
de comunicação, tentando, de
modo acachapante, diminuir as
fronteiras entre informação e
desinformação, tornando-se Celebrity pela sua coragem durante a pandemia. Discutindo em
rádios, TV, twitter e instagram,
a cientista e pesquisadora da
Universidade de Georgetown,
nos Estados Unidos, fez-se personalidade e ajuda na disseminação de milhares de artigos de
experts na área da saúde. Aju-

ABRIL 2021

dando e salvando vidas exclusivamente com a internet, sem
depender de jornalistas, mas
com acesso direto às pessoas e
sem depender do escabroso ativismo judicial.
Assim, o uso da internet tem
suas qualidades e iniquidades, contudo, apesar dos extensivos males causados pela
era da desinformação, também pode fornecer o germe,
para que possamos buscar
um mundo melhor e mais
equilibrado, isto é, em que
os cientistas se dediquem em
atravessar os espaços que os
separam do mundo ordinário
com liberdade.

Os cientistas honestos e dedicados já nos alertavam, mas,
apesar das evidências científicas, em função de interesses
privados e políticos, os avisos
não foram levados a sério,
talvez pela falta de interesse
público que teria sido sanado
se tivéssemos transparência e
intimidade com a ciência em
nosso dia a dia, mas iluminados pela honestidade intelectual indispensável.

Desse modo, acredito e encampo o otimismo de Thorp, que diz:
A ansiedade parece deslocada.
Os dias de debates confidenciais acabaram, e isto para melhor, pois estas reuniões não
eram diversificadas e excluíam muitas vozes importantes.
Hoje em dia, o público pode
acessar os debates científicos
independentemente de onde
estiverem, transformando o
local onde se residia o debate.

O que importa é como o debate é conduzido, quais questões
essenciais e a interpretação
correta dos dados colocados
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em pauta. Portanto, para muitos cientistas, o debate público
é uma nova fronteira que se assemelha ao Velho Oeste (e até
pode ser). Mas é melhor que se
esquivar dessas conversações,
que precisamos deixar os debates serem transparentes, vigorosos, em qualquer lugar que
acontecerem (ibidem, p. 213)
Isto que pode vir a se realizar,
pois o conflito entre o grande público e o conhecimento
especializado pode servir de
base para que, fundamentalmente, pesquisadores se
conscientizem que a ciência é
feita para o bem de todos e que
devem debater com o sujeito
comum, não se restringindo a
seus locais de trabalho e atuação. O que não pode haver é a
intervenção indevida de terceiros, munidos de um poder que
não lhes é conferido pela Constituição Federal, subvertem
tudo no contexto social, arriscando a própria sobrevivência
de uma democracia capenga,
onde o enfrentamento é ridicularizado e marginalizado.

Em suma, como no campo sofisticado da teologia moral, e
adotando o lúcido pensamento
do Papa Francisco em Veritatis
Gaudium, proponho ser possível e até correto que os cientistas envolvidos em pesquisas sobre a COVID-19 se aproximem
nessa tarefa interdisciplinar
e transdisciplinar com outros
atores que buscam conseguir
os mesmos resultados nos
seus trabalhos (BOIES, M. Em
busca de aproximação transdisciplinar da teologia moral, in:
Blog da Accademia Alfonsiana,
de 19/02/21. Disponível em: <
https://www.alfonsiana.org/
blog/2021/02/19/verso-un-approccio-transdisciplinare-della-teologia-morale/ >).
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FABIO DAVID E PATRICIA PUNDER

A aplicação da Lei Geral de Proteção
de Dados (“LGPD”) para o mercado
de segurança
Patricia Punder,
advogada e compliance
officer com experiência
internacional.
Professora no pós-MBA
da FIA e LEC – Legal
Ethics and Compliance
(SP). Uma das
autoras do “Manual
de Compliance”.
Especialista na
implementação
de Programas
de Governança e
Compliance, LGPD,
ESG, treinamentos;
análise estratégica
de avaliação e gestão
de riscos, gestão na
condução de crises de
reputação corporativa
e investigações
envolvendo o DOJ
(Department of
Justice), SEC (Securities
and Exchange
Comission), AGU, CADE
e TCU (Brasil).
Fabio David - DPO,
Sec DPO e Gestor
de Segurança
Patrimonial. Formado
em Administração
pela UAM, MBA pela
FIA em Riscos de
Fraude e Compliance
e Especializado em
LGPD pela Data
Privacy Brasil.

A LGPD entrou em vigor no
ano passado e veio para ficar no mercado brasileiro.
Mesmo com a Agencia Nacional de Proteção de Dados
(“ANPD”) ainda não penalizando as empresas infratoras,
temos os Procons e Judiciário
a frente deste tema.
A LGPD foi escrita para regularizar o tema Privacidade de
Dados Pessoais, o mercado
entende que dados pessoais
são os dados que estão basicamente em nossos documentos, porém se esquecem
por onde passamos e como
fazemos. A LGPD tem aplicação transversal, ou seja, ela
também engloba diversas legislações e não faz distinção
de mercados ou empresas.
Grandes, medias, pequenas
ou startups estão sob a égide
desta nova lei.
Pouco se comenta sobre a
aplicação da LGPD no mercado de segurança. Escolas,
condomínios (não importa
o tamanho, bairro, cidade e
Estado, shopping centers,
armazéns logísticos, redes
varejistas, estacionamentos,
comércios de bairro, que utilizam de equipamentos para
garantir a segurança de seus
usuários, também devem se
adequar a LGPD, que possui
peculiaridades
especificas
para o mercado de segurança.
Devemos entender que todos temos uma identidade

de “como”, uma identidade
além do documento, que são
características próprias que
nos tornam identificáveis.
Entendendo o ponto que nós
deixamos um “rastro” com
nossa identidade por onde
passamos e que nosso “jeito”
é único, iniciamos a relação
com a LGPD e a Segurança.

A relação com a segurança
pode ser vista de modo subjetivo, pois não há contato
físico ou relação clara entre
a pessoa (titular do dado) e a
operação de segurança (operador e controlador). Porém
perante a lei esta relação está
mais do que clara, existe a
relação a partir do momento em que a pessoa entra no
campo de abrangência da câmera, neste momento a coleta
de dados pessoais existe e são
inúmeras (altura, modo de
antar, tipo do cabelo, cor do
cabelo, modo de se vestir, opção religiosa, etnia e outros),
esses dados podem não identificar imediatamente a pessoa, mas a torna identificável.
Como vimos acima existe
uma relação clara entre as
pessoas (titular dos dados) e
a operação de segurança que
precisa ser considerada, essa
massa de dados é tratada
segundo a segundo, gerando
cada vez mais maior número de informações durante
o processo de aproximação
física com a câmera (quanto
mais a pessoa se aproxima

mais detalhes e maior assertividade temos).

Se olharmos as multas aplicadas recentemente pelas Autoridades Nacionais Europeias
(que serve como referência
para a LGPD) relacionadas a
câmeras, um cálculo real para
ser feito é: multiplicar e/ou
considerar a história deste
parágrafo acima pelo número
de câmeras existentes, tipos
de dados pessoais tratados,
dados sensíveis, áreas fora
de nossa responsabilidade
(câmeras externas), 24 horas
por dia, 365 dias por ano.

A mencionada conta acima,
deve ser realizada por todos
“Controladores de dados”
(Condomínios, Empresas, ...) e
“Encarregados de dados” (Síndicos, Síndicos profissionais,
Administradoras de condomínio, Empresas de Vigilância e
Monitoramento, Consultores,
…) para entender a grandeza
do tema, vale a introspecção.
Consideramos que para a
segurança os dados têm basicamente 2 pilares: volume
e profundidade. Volume é o
número de dados tratados
pelo seu sistema de segurança, profundidade é o quão invasivo você é na privacidade
da pessoa (titular do dado).
Para ser mais exato no ponto
de profundidade, podemos
ter um exemplo do que aconteceu na Suécia. Foram instaladas câmeras nos corredores
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e escadas de um prédio, o ângulo da câmera possibilitava
a visualização do interior do
apartamento quando a porta
se abre. Visualizar o ambiente
privado do outro é uma violação da privacidade muito
grande perante a lei, profundidade. Também a profundidade para as câmeras pode
ser entendida que é única e
invariável, pois ela identifica
possivelmente todos ou grande parte dos dados pessoais
sensíveis e não sensíveis, porém não deixando de ser uma
profundidade ampla.

Considerar que pela LGPD
todos são clientes é também
essencial para darmos o primeiro passo. Funcionários,
terceiros, visitas, clientes e
pessoas que não conhecemos
e entraram na área de abrangência da câmera (transeuntes), todos têm os seus direitos preservados pela lei e
caso se entenda que os dados
devam ser tratados, devemos
nos basear legalmente para
essa realização.

Um caso que se encaixa neste
entendimento de volume, profundidade e clientes da GDPR
(Diretiva de Proteção de Dados da Comunidade Europeia)
é o caso emblemático da NBB
(notebookbilliger.de).
Uma
empresa de e-commerce de
artigos eletrônicos alemã que
implantou em 2018 (mesmo
ano de vigência da lei na EU)
seu sistema de câmeras em
seu centro de distribuição,
lojas e escritório, foi multada
em 2021 em 10.4 milhões de
euros por dois anos de tratamento de dados sem base
legal. Vale destacar que a empresa (NBB) teve sua lição de
casa realizada para os demais
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departamentos, porém não
considerou a segurança.

A LGPD indica vários passos
que devem ser cumpridos
pela lei, como: LIA (Análise de
Legítimo Interesse), RIPD (Relatório de Impacto à Proteção
de Dados), busca de modos
menos invasivos, registros,
monitoramento, entre outras
etapas já estipuladas.

O Ministério da Economia pela
Secretaria do Governo Digital,
também publicou um guia
para auxiliar demais órgãos
governamentais, porém em
seu texto ele claramente expõe
um ponto que será levado em
consideração pela Agência Reguladora Brasileira: “A elaboração de um único RIPD para
todas as operações de tratamento de dados pessoais ou
de um RIPD para cada projeto,
sistema, ou serviço deve ser
avaliada por cada instituição
de acordo com os processos
internos de trabalho. Assim,
uma instituição que realiza
tratamento de quantidade
reduzida de dados pessoais,
com poucos processos e serviços, pode optar por um RIPD
único. Já uma instituição que
implementa vários processos,
projetos, sistemas e serviços
que envolvam o tratamento
de expressiva quantidade e
diversidade de dados pessoais
pode considerar que a elaboração de um único RIPD não
seja a opção mais indicada,
optando por elaborar RIPDs
segregados por ser mais adequado à sua realidade.”
É neste ponto que a massa de
dados, o passo-a-passo com
a lei e a segurança se relacionam. A provável expectativa
do Governo Federal é que
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além das análises estipuladas
legalmente, haja boa-fé no
processo, e isso vem de encontro com o volume e profundidade de dados tratados.

Podemos considerar que em
muitos casos a segurança trata um volume muito maior de
dados que os departamentos
de RH, Jurídico e TI, identificamos que esse tratamento
precisa ser previamente estudado e considerado pelo
controlador (empresa) antes
de ser implantado (o que não
é possível pois os sistemas de
câmeras já estão operando,
então já estamos atrasados).

Havendo esse estudo e possível equivalência na proporcionalidade de dados entre
os departamentos, vem da
empresa entender sua massa
de dados tratada pelo sistema
de segurança, analisar a possível necessidade de segregar
os estudos (RIPD para segurança), adequar todos os seus
pilares, monitorar sua evolução, atualizar quando necessário, validar sua eficácia,
sempre considerar a boa-fé
nas etapas, olhar pelo ponto
de vista do dado do outro e
tudo isso sem perder a essência do seu serviço.
Tendo em vista o exposto acima, nota-se a necessidade da
conscientização das empresas e Alta Liderança dos referidos mercados em relação a
LGPD para segurança. O custo
da não implementação pode
sair muito caro, não apenas
sob o aspecto financeiro (penalidades), mas também pelo
abalo reputacional causado.
Vale lembrar que as mídias
sociais não perdoam e não esquecem nunca.
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ROBERTO BRANT

À espera de um
milagre
Advogado,
ex-Ministro da
Previdência Social
e Consultor da CNA
– Confederação
Nacional da
Agricultura

Vivemos em uma realidade tão
depressiva que me esforço sempre para não parecer demasiadamente pessimista. Afinal, se
não formos capazes de manter
a esperança apesar de tudo, é
melhor ficar em silêncio, pois
se desistirmos de perseguir o
impossível nunca vamos alargar
os limites do possível. Para que
a esperança tenha valor e sentido, no entanto, é preciso que ela
se concilie com a razão e não se
deixe envenenar pela mais baixa
das paixões - a paixão política.

Nesta semana que passou o ambiente político no Brasil sofreu
uma importante transformação.
O Ex-Presidente Lula, que havia
sido excluído das disputas eleitorais por uma decisão judicial,
volta agora a dispor de direitos
políticos plenos por nova intervenção do Poder Judiciário.

Conservo desde muito tempo
a opinião de que o nosso Judiciário interfere em demasia no
processo político e no campo
das competências dos outros
Poderes, o que é uma desfiguração da vida democrática, que
não comporta uma hierarquia
entre os Poderes do Estado. Nas
democracias quem deve eleger
os governantes é o povo e não as
cortes, como decidiu admiravelmente a Justiça dos EUA no seu
último pleito presidencial.
A volta de Lula à vida política e
sua inevitável entrada no processo eleitoral deu novo ânimo
a grande parte das pessoas que
assistem com desaprovação e

temor as omissões e os movimentos erráticos do governo
Bolsonaro diante da pandemia,
do desemprego e da estagnação
econômica, que estão ferindo de
morte nosso país. Afinal surgiu
um concorrente à altura, que ao
menos põe em dúvida a continuidade desse governo por mais
quatro anos, a partir de 2022.
A presença de Lula é uma volta
à normalidade da nossa vida
pública, pois a interdição de sua
candidatura em 2018, que nos
parece hoje estar maculada por
motivações políticas, privou o
povo de uma verdadeira liberdade de escolha. Apesar disto penso que a perspectiva de termos
de escolher em 2022 entre Bolsonaro e Lula é um cenário desalentador, senão de desespero.

Não há dúvida de que o país está
à deriva e sem poder de reação,
diante da mais grave crise sanitária de nossa história e de uma
estagnação econômica também
sem precedente, porque nosso
governo não compreende o que
está acontecendo e não sabe o
que fazer. Seria um erro, no entanto, supor que a solução para
nossas crises seja uma volta ao
passado. Os governos do PT,
depois de um início correto,
quando foram mantidos os fundamentos da economia e ampliadas as políticas sociais, nos
anos seguintes desorganizou o
Estado, aumentou os déficits fiscais e a dívida pública para atender exclusivamente sua clientela
no serviço público, quase arruinou a Petrobrás e outras empre-

sas públicas e lançou o país no
caminho da recessão e do cinismo moral. Estas são heranças
que não podem ser esquecidas e
buscar de novo o mesmo modo
de governar não vai tirar o país
do abismo em que estamos.
Bolsonaro e Lula são dois modos
populistas de governar, embora
haja diferenças entre eles. Ambos estão aliados aos interesses
que capturaram o Estado brasileiro desde há muito tempo,
sejam as corporações do serviço
público para quem o Estado é
sua propriedade, sejam grupos
privilegiados do setor privado
que não sobrevivem sem os favores do Estado. Por isto somos
um país tão rico e ao mesmo
tempo ainda tão pobre.
Para termos algum futuro, e até
mesmo para sobrevivermos
como uma sociedade civilizada,
precisamos fazer as coisas de
um modo diferente do que tem
sido feito até agora. Voltar ao
passado para nos livrar do presente não é o melhor caminho.
Hoje isto parece muito difícil ou
mesmo improvável, mas repito
aqui algumas palavras da filósofa judia Hannah Arendt, que
viveu realidades muito piores:
“todos os homens, de um modo
misterioso, são manifestamente
dotados para fazer milagres e enquanto puderem agir são aptos a
realizar o improvável e o imprevisível e realizam-no continuamente, quer saibam disso, quer não.”
Espero que ela tenha razão.
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STEFAN SALEJ

Da máscara
de oxigênio
Empresário, exPresidente da FIEMG
– Federação das
Indústrias do Estado
de Minas Gerais

Entrando no avião, eles avisam
imediatamente, que se cair a
máscara de oxigênio, você coloca primeiro e depois ajuda a
criança ou idoso para colocar
a máscara. No caos total que
vivemos hoje em dia, a situação
mesmo em termos empresariais, é parecida com as instruções no avião. Cuide primeiro
de você para que você em seguida possa cuidar de sua família,
sua empresa e seus amigos.

O tamanho de caos vivenciado todas as horas do dia
nesta epidemia requer novas
qualidades e habilidades para
gerenciar os negócios. Mesmo
os que passamos por guerras,
nāo vivemos a experiência que
estamos vivenciando no último
ano e que nem sabemos por
quanto tempo ainda vamos
viver. O conjunto de fatores
totalmente desconhecidos do
ponto de vista médico, trouxe à
tona outras fragilidades. Covid
nāo é só um vírus do ponto de
vista sanitário, mas é um vírus
que atacou os indivíduos, sociedades e suas estruturas econômicas e políticas que construímos durante os milênios
da nossa civilização.
Começamos pelo político.
Se a confiança em líderes
políticos já era ruim, Covid
simplesmente os colocou no
palco daquela peça quando
gritam César está nu. César
e sua patota. Os políticos
mal preparados para tempos
que se diziam normais nāo

mostraram, de repente, suas
qualidades de liderança para
enfrentar a epidemia como
fênix. Continuam mostrando
seus piores defeitos e estão
usurpando da crise para todos os tipos de benesses e
benefícios políticos e em muitos, mas muitos casos também financeiros. Sāo os aproveitadores de pior espécie
de uma guerra sanitária que
matou no Brasil mais gente
do que sequer imaginamos
ou somos capaz de contar.
Aliás, esta descrição de ações
políticas nāo é exclusividade
brasileira, com raras exceções
acontece pelo mundo afora.

No campo econômico, os magos também se perderam. Nāo
conseguem enxergar nem os
miseráveis e famintos que a
crise aprofundada criou e, por
outro lado, também nāo param
de fazer as coisas que beneficiam seus grupos preferidos
de negócios que foram nos
tempos passados chamados
pelos argentinos de abutres.
A quantidade de excelentes
negociatas, legais, que foram
feitas durante a epidemia, são
de arrepiar o cabelo ou melhor
perder todo o cabelo. Como na
política e principalmente na
economia, o espaço livre é imediatamente ocupado e surgem
os interesses que sabem fazer
isso com uma perfeição cirúrgica. Inclusive, nāo infringindo
nenhuma lei. E se a lei faltar,
veja o parágrafo anterior, como
se unem os dois segmentos

para fazer a lei.

Neste triângulo das Bermudas que vivemos, Covid, política e economia, estão você
tentando chegar de outro lado
sem saber quando a tempestade vai acabar e sem saber
o que vai sobrar. E ainda está
aí uma quantidade de novidades tecnológicas que nos ajudam resolver os problemas,
mas ao mesmo tempo criam
os receios pelas novidades e
mudanças que aparecem. No
fundo da questão você como
empresário está sozinho porque o último com quem você
pode contar são os políticos,
governos e seus associados. É
muito desesperador e estressante. Por isso, nestas horas
tem que manter muita, mas
muita calma e muito dialogo.
Sozinho, cercado por um ambiente caótico, agressivo em
todos os sentidos, tem grandes chances de tomar decisões precipitadas. Tomam-se
decisões que nāo deram certo, mas aí tem que ter a capacidade para mudar os rumos.
E mesmo zoomando tem que
conversar até com as pessoas
que em tempos normais nāo
conversaria. Nem os tempos
sāo normais, nem tempo há.
O tempo hoje se tornou menor, as convivências mais
importantes e manter cabeça
fora d’agua, fundamental. O
mar é esse mesmo que você
pensou quando lhe falaram:
fique quieto para nāo entrar
água no nariz.
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SÉRGIO ROGÉRIO DE CASTRO

Associativismo e Cooperativismo
melhoram o mundo
Engenheiro,
empreendedor,
conselheiro
da Escola de
Associativismo;
Ex-Senador pelo
Espírito Santo e
ex-Presidente da
Federação das
Indústrias do Estado
do Espírito Santo.

Associações e cooperativas são
fundamentais para o desenvolvimento de um país. São importantes para a consolidação
das democracias e para o aprimoramento das instituições.

O assunto é empolgante, envolvente; e, por isso, é preciso
cuidado: pode virar uma paixão! Helcio Resende Dias, por
exemplo, Presidente da FINDES (Federação das Indústrias do Estado do ES) durante o período de 1983-1989,
no auge dos seus 88 anos, é
participante ativo de 13 diferentes associações. Um verdadeiro aficionado! O destacado
paulista Roberto Rodrigues,
Ministro da Agricultura entre
2003 e 2006, é, por seu turno,
um entusiasta declarado do
cooperativismo.
Mas qual seria a diferença
entre Associativismo e Cooperativismo? No Associativismo os dirigentes de nível
mais elevado, em sua grande
maioria, são voluntários. As
associações se constituem
sem fins lucrativos. Precisam
de superávits para aumentarem a quantidade e a qualidade dos serviços prestados aos
associados, para investirem
na melhoria de suas sedes e,
é claro, para permanecerem
vivas e ativas a longo prazo.
Operando segundo essa lógica, esse tipo de organização
não distribui resultados.

No cooperativismo é diferen-

te. Uma cooperativa é constituída, via de regra, com um
claro objetivo econômico,
qual seja o de buscar resultados positivos, que produzam
“sobras”. Seus dirigentes são
remunerados e as “sobras”
são distribuídas anualmente,
de acordo com as deliberações das suas assembleias.

Não obstante funcionem de
modos distintos, qualifico as
associações e as cooperativas
como primas: independentes
entre si e definidas, uma e outra, por características únicas;
mas unidas por um traço genético comum: A preval6encia
do espírito do trabalho coletivo, muito mais forte do que o
do trabalho individual.
Em Vitória, no Espírito Santo,
está situada a sede da Escola
de Associativismo, uma instituição cujo negócio declarado
é o fortalecimento das associações. Atualmente, a Escola trabalha com três tipos de
organização: associações de
empreendedores,
associações de suporte a hospitais
filantrópicos e associações
comunitárias de moradores
de bairros/regiões.
Hoje, temáticas atinentes ao
cooperativismo são muito estudadas e discutidas - talvez
pelo viés lucrativo sobre o
qual as cooperativas se sustentam. As associações, por
outro lado, ainda são pouco
prestigiadas na academia,

nos centros de estudos. Nessa conjuntura, a Escola de
Associativismo figura como
uma instituição de vanguarda, vez que, reconhecendo o
alto potencial de impacto do
tema a nível nacional, promove debates, produz relevantes
materiais de ensino, oferece
cursos, palestras, seminários
sobre o associativismo, seleciona e coleciona artigos e
vídeos de qualidade sobre o
tema. Vale a pena conhecer o
conteúdo exclusivo produzido e o conteúdo colecionado,
ambos de grande valor.

Associações e cooperativas
têm, em sua essência, um
ideal comum: valorização do
trabalho coletivo, organizado
e com resultados - elemento
vital para o desenvolvimento de qualquer país. Políticos
inteligentes interagem ativamente com as associações e
com as cooperativas, pois estas são uma fonte natural - e
riquíssima - de dados, a nível
municipal, estadual e federal.
São, portanto, organismos
fundamentais para inspiração, informação para um bom
desenho de políticas públicas,
racionais e eficientes - algo
que, no Brasil, anda escasso.
Associações e cooperativas
podem e devem ser mais
acionadas. Vão ajudar muito
a resolver nossos problemas,
a gerar mais riqueza, mais
bem-estar e a diminuir as injustiças sociais.
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Vinho, Gente, Coisas e Adjacências

De Porto a Porto
O emblemático Vinho
do Porto, criação de Portugal e descoberta inglesa; ou
não? Os relatos portugueses
esclarecem sobre o conceito errado de que o Vinho do
Porto, quando conhecido pelos ingleses, foi transformado
de vinho de mesa seco e rico
no vinho de sobremesa doce
e forte que hoje se conhece.
Não passando de lenda, que
se perpétua, o mito de que
essa intervenção tenha sido
de comerciantes ingleses.
Já nos séculos XVII e XVIII,
era prática comum a adição
de aguardente vínica ao vinho, para preservá-lo durante o transporte. Mas, conforme esses relatos históricos, a
consagração dessa prática vai
ocorrer a partir de 1820.

Naquela data, uma safra
de uvas muito maduras produziu um vinho ricamente
doce, de forma natural, que
agradou os consumidores
ingleses. Dava-se, aí, início à
produção do vinho com interrupção da fermentação, a
fim de permitir a adição de
aguardente vínica, e, assim,
tornando-o semelhante àquele do agrado dos bretões.

Detalhes históricos à parte, uma pergunta recorrente:
o que faz dele um vinho único? A resposta não foge de a
convergência de elementos
constantes na origem de gran-

des vinhos: solo, clima e uvas;
mas, que, em relação a ele, são
considerados exclusivos.
Pois, o Douro tem solo
xistoso, rico em nutrientes, e
clima mediterrâneo montanhoso - portanto, protegido da
influência úmida do Atlântico -,
quente e seco; ou seja, um cenário peculiar que influencia
na qualidade e estilo dos vinhos. E as uvas, naturalmente.

São mais de trintas cepas
diferentes, segundo a leitura sobre o cultivo de uvas na
Região do Douro. No entanto,
apenas cinco – que possuem
elevada qualidade -, são as
requisitadas para o Vinho do
Porto, tinto.

Touriga Naciional é reconhecida como a melhor
uva para o Vinho do Porto;
tem grande potencial para
envelhecimento, rica em taninos e destacada acidez,
além de alcoólica. Tinta Barroca, uva alcoólica, mas com
poucos taninos, confere ao
Vinho do Porto a elegância
e estrutura aromática. Tinta
Roriz, possui taninos robustos, boa estrutura aromática
e dá complexidade ao Vinho.
Tinto Cão ou Tinta Cão, dá
longevidade e acidez refrescante. Touriga Franca, a
menos alcoólica entre seus
pares, com taninos firmes,
aromas intensos, acrescenta
intensidade ao Vinho.

Para o branco, sim! Há o Vinho do Porto, branco, elaborado, exclusivamente, com uvas
brancas, e as mais comuns são,
Gouveio, também chamada de
Verdelho (boa acidez e intensidade aromática), Malvasia
Fina (bom frescor e complexidade), Viosinho (estrutura,
aroma e intensidade) e Rabigato (grande acidez).

São múltiplos os vinhos
fortificados produzidos no
mundo. O Vinho do Porto, no
entanto, é reconhecido como
o mais clássico deles.
OS DIVERSOS TIPOS

O Vinho do Porto tem
classificação conforme o tempo que permanece em tonéis:

RUBY: descansa em madeira por até três anos, e deve ser
consumido enquanto jovem.

TAWNY: leve e elegante,
sua permanência em tonel
pode ser de quatro a seis anos,
e resultar em um vinho refinado, complexo e bom frescor.

Tawny 10, 20, 30 e mais
de 40 anos: são Portos resultados da mistura de diferentes
safras. Os números representam a idade média dos vinhos.
Apresentam muita concentração e riqueza aromática.
Late Bottled Vintage
(LBV): permanece em madeira
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por quatro a seis anos, e é originado de uma só colheita de
boa qualidade. Tem bom corpo, aroma e paladar refinados.
Deve trazer no rótulo o ano da
colheita e do engarrafamento.
Vintage: elaborado em
safras excepcionais, possui
aromas e paladar finos, sendo engarrafados após dois ou
três anos.

Colheita: é um Tawny
elaborado de uma única safra.
Permanece em barrica por, no
mínimo sete anos, e deve trazer no rótulo o ano de envelhecimento.
Single: elaborado com

uvas de um único vinhedo,
e normas iguais ao do Porto
Vintage.

O Vinho do Porto branco
varia de meio-seco, extra-seco a muito doce.

A relação do Vinho do Porto com a gastronomia, com
frequência, limita-se ao aperitivo, bebido antes da comida,
e após, como digestivo; mas
essa parceria vai muito além,
e inclui uma clássica e magnífica ligação com queijos de todos os sabores, castanhas, vários tipos de comida, e, claro,
as indefectíveis sobremesas.
Enfim, versatilidade, qua-
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lidade e prazer, desde antanho, vão de um Porto a outro.
VINHO À MESA,
NO RESTAURANTE

Quando a alegria de beber
um vinho à mesa do restaurante voltar – e será em breve
-, um Guia de Descontos nos
Vinhos de Restaurantes em
Belo Horizonte, é a proposta
para ajudá-los na retomada
plena de seus negócios. Certamente, será uma grande
contribuição para o segmento,
sabido que o restaurante é o
grande agente de vendas de
vinhos ao consumidor final.
Tim, tim.
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Livro apresenta a economia do meio
ambiente sob a ótica brasileira
Nem negacionismo, nem apocalipse - Economia do meio ambiente:
uma perspectiva brasileira: sob esse
título, o economista Gesner Oliveira e o
administrador de empresas Artur Villela
Ferreira apresentam uma obra que traz
ao debate, pela primeira vez, princípios
e práticas da economia ambiental com
base na experiência brasileira. O livro
chega no momento em que o mundo
discute alternativas de retomada pós-pandemia do covid-19 por meio da economia verde e estará nas livrarias físicas
e virtuais a partir de 29 de março, contando com versão online e interativa na
qual vídeos complementam os assuntos
discutidos em cada capítulo do volume.

“O momento não poderia ser mais
oportuno para o lançamento. O mundo
se prepara para superar os danos econômicos trazidos pela pandemia por meio
de reconstrução baseada na economia
verde de impacto neutro em carbono.
Além disso, o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
acaba de anunciar a volta do país ao
Acordo de Paris, tratado pela redução
do aquecimento global por meio da diminuição da emissão de gases de efeito
estufa”, afirma Gesner Oliveira.
Na obra, os autores se debruçam
sobre o enorme desafio que a gestão
global dos recursos naturais enfrenta.
De um lado, o atual nível de consumo é
claramente insustentável. De outro, não
será possível que os países em desenvolvimento sigam o roteiro adotado pelos
desenvolvidos nas últimas décadas. “O
Brasil tem uma oportunidade de ouro
para crescer de modo sustentável, com
geração de empregos novos e redução
das desigualdades sociais”, avalia Artur
Ferreira. Segundo o autor, se todos os
7,5 bilhões de habitantes da Terra passassem hoje ao nível norte-americano
de consumo, o déficit ambiental anual
mais do que quintuplicaria. “Junto com

os enormes desafios dessa transição de
modelo econômico, vem também enormes oportunidades para empresas estabelecidas inovarem e novas surgirem, já
com um DNA sustentável”, conclui.
Focado na realidade brasileira - carente de uma bibliografia dedicada exclusivamente a ela -, o livro trata do dilema nacional. É do ex-ministro do meio
ambiente, embaixador Rubens Ricupero, autor do prefácio do livro, a definição
do que é o Brasil em termos ambientais-econômicos: uma “jaboticaba”. “Somos
o único entre os dez maiores emissores
de gases de efeito estufa em que a parcela maior das emissões provém da agropecuária e de mudanças no uso da terra”,
constata Ricupero.

“Também é atípico por sermos caso
exclusivo de nação que enfrenta desafios
ambientais ligados à maior floresta tropical do mundo e, ao mesmo tempo, problemas derivados de setores industriais
de Primeiro Mundo”, completa.
Publicado pela BEĨ Editora, o livro
tem 304 páginas e pode ser encontrado nas principais livrarias do país e no
site bei.com.br .

“Acompanhamos de perto a produção de toda a obra com os autores e
podemos dizer que o livro não é só uma
análise de cenários de desesperança. Os
autores apresentam sugestões para fazer
do Brasil uma potência econômica-ambiental”, diz Laura Aguiar, da BEĨ Editora.
Ficha técnica

Título: Nem negacionismo nem apocalipse economia do meio ambiente: uma perspectiva
brasileira
Autorer: Gesner Oliveira e Artur Ferreira Vilella
Número de Páginas: 304
Formato: 15,7 x 23 cm
Ano da publicação: 2021
Preço de capa: R$ 75,00

Os autores
Gesner Oliveira - Ph.D. em economia
pela Universidade da California
(Berkeley), Gesner Oliveira é professor
da Fundação Getulio Vargas, onde
coordena o Centro de Estudos de
Infraestrutura e Soluções Ambientais
e sócio da GO Associados. Presidiu a
Sabesp (2007-2011), tendo recebido
o prêmio Empresário Ambientalista
do PNBE (2009). Durante sua
gestão, a empresa criou uma área
de meio ambiente, passou a fazer
parte do Índice de Sustentabilidade
Econômica (ISE) e lançou uma
plataforma de soluções ambientais.
Gesner atuou em diferentes áreas
de política pública, tendo sido
presidente do Cade (1996-2000),
secretário de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda
(1995) e secretário adjunto de
Política Econômica (1993-1995).
Certificado pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa como
membro independente de conselhos e
como membro de Comitê de Auditoria
(CCoAud+ IBGC), tem atuado em
diversos conselhos de empresas
públicas e privadas.
Artur Villela Ferreira - Administrador
de empresas com ênfase em
sustentabilidade e meio ambiente
pela Fundação Getúlio Vargas
(EAESP/FGV), Artur Villela Ferreira
é sócio fundador da empresa Global
Forest Bond. Pesquisador do Centro
de Estudos de Infraestrutura e
Soluções Ambientais da EAESP/FGV,
integra a equipe técnica do Painel
Saneamento Brasil. Foi monitor
dos cursos Introdução à Tecnologia
da Informação (2011) e Economia
do Meio Ambiente (2015-2016) na
graduação da EAESP/FGV. Colaborou
com apoio técnico e de pesquisa
para o livro Por uma São Paulo mais
sustentável, de Gilberto Natalini e
Marcelo Morgado.

Vagas limitadas!

Inscreva-se gratuitamente
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Para aquisição da obra,
acesse:
https://www.lojamuseuonline.com.br/livros/
bicentenario-do-termino-da-inquisicao-luso-brasileira
Demais informações, acesse:
Equipe do Museu da História da Inquisição
www.museudainquisicao.org.br
contato@museudainquisicao.org.br

Ficha técnica
Título: Bicentenário do Término da
Inquisição Luso-brasileira 1821-2021
Autor: Marcelo Miranda Guimarães

Bicentenário do
Término da Inquisição
Luso-Brasileira
(1821 – 2021)
No dia 31 de março último ocorreu o lançamento do livro Bicentenário do Término da Inquisição
Luso-Brasileira (1821 – 2021), em
lembrança do término da inquisição
católica no Mundo Português.

Há dois séculos, os deputados das
Cortes Constituintes de Portugal aprovaram o decreto-lei que extinguiu os
Tribunais do Santo Ofício da Inquisição.
Por quase três séculos milhares
de pessoas consideradas hereges foram processadas, julgadas, sofreram
tormentos físicos e mentais. Após
condenadas, várias foram executadas
nas fogueiras inquisitoriais.
Dentre os considerados hereges,
os cristãos-novos (judeus obrigados
à conversão forçada ao catolicismo)
foram os mais perseguidos e processados; vários tiveram seus bens confiscados, muitos foram condenados
ao uso da vestimenta “sambenito” e
muitos outros à morte na fogueira.

Editora Ensinando de Sião
Capa dura
164 páginas
Papel Couchê Fosco 170g/m3
Fotografias internas coloridas
http://www.viladeutopia.com.br/bicentenario-dotermino-da-inquisicao-luso-brasileira/

O livro nos apresenta o percurso das inquisições contra os judeus
no mundo por diversos séculos até a
criação do santo ofício em Espanha
no ano de 1478 e o decreto de expulsão ou conversão compulsória em
Portugal em 1496.

dos judeus sefaraditas.

Destaca os Bandeirantes e a criação da província de Minas Gerais, sendo boa parte deles de cristãos-novos
ou descendentes em linha direta.

Em tempo: encontra-se na biblioteca do Museu da História da
Inquisição uma via original deste
decreto-lei.

Descreve a maneira como os Tribunais da Inquisição Católica atuava
no reinado português: a autodenúncia, a delação de outrem, os modos e
instrumentos de tortura para obtenção das declarações, a formalização e
conclusão do processo penal por prática judaizante.

Há o glossário com o significado
das expressões judaicas, as tradições, expressões e costumes que ainda mantemos em nosso meio como
herança maior de nossos antepassa-

Apresenta, ainda, a sede do Museu da História da Inquisição em Belo
Horizonte – MG, seu acervo, biblioteca e réplica dos instrumentos de tortura e o registro da história em si.

Na cronologia histórica em 25 de
maio de 1773, por decreto real de
Dom José, sendo o Marquês de Pombal seu primeiro ministro, foi abolida a distinção entre cristãos-velhos e
cristãos-novos, podendo estes, portanto, passarem a assumir cargos da
administração do reino português.

A 31 de março de 2021 relembramos essa data histórica dos duzentos
anos do decreto-lei firmado por Dom
João VI após a aprovação das Cortes
Constituintes de Portugal.
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