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A década sombria do Brasil
A revista inglesa The Economist
trouxe uma ampla reportagem, com caderno especial de 10 páginas e capa na
edição da América Latina de junho, para
a gravidade da crise brasileira – sanitária, econômica e social, intitulada “A década sombria do Brasil”. A revista coloca
o Cristo Redentor com máscara de oxigênio e diz que “será difícil mudar curso
do Brasil” com Bolsonaro. O relatório
especial da revista britânica sobre o país
aponta ainda estagnação econômica e
“ruína ambiental” e conclui que retomada depende de derrotar atual presidente
nas eleições de 2022. Também defende
que o sistema político que ajudou Bolsonaro a conquistar o cargo precisa de
uma reforma profunda.
De acordo com a publicação, o “Brasil enfrenta a maior crise desde o retorno à democracia, em 1985”. O texto
responsabiliza o governo do presidente
Jair Bolsonaro pela crise atual e diz que
é prioridade do país se livrar dele nas
próximas eleições, em 2022.

A revista afirma que a “prioridade
mais urgente” deve ser a mudança presidencial pelo voto, sem apontar um
possível sucessor. O texto também diz
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), apontado à frente de Bolsonaro em pesquisas recentes, “deveria
oferecer soluções, não saudades”, e criticou também aspectos de gestões petistas ao longo da série de reportagens.
Os desafios atuais do país, diz a
revista, são assustadores, vão desde a
estagnação econômica, polarização política, a ruína ambiental, regressão social
até o pesadelo da covid-19. E o país, indica a reportagem, suporta um presidente
que está minando o próprio governo.

É a terceira vez que o Cristo Redentor é exibido com destaque na “The
Economist”. Na primeira vez apareceu
em alusão positiva ao país, rumo ao
céu como um foguete, em capa de novembro de 2009, quanto o Brasil estava

“prestes a decolar” (Brazil takes off).
Em setembro de 2013, porém, o monumento voltou a aparecer na capa da
revista, mas já sob outro tom, em queda
após rodopios no ar, sob o título “O Brasil estragou tudo?” (Has Brasil blown
it?”). Na época a publicação destacou
que, depois de crescer 7,5% em 2010, o
país cresceu só 0,9% em 2012.
*The Economist é uma publicação
inglesa de notícias e assuntos internacionais de propriedade da The Economist
Newspaper Ltd. e editada em sua sede na
cidade de Londres, no Reino Unido. Está
em publicação contínua desde a sua fundação por James Wilson, em setembro
de 1843. Por razões históricas a The Economist refere-se a si mesma como um
jornal, mas cada edição é impressa em
formato de revista de notícias. Em 2006,
a circulação média semanal da revista foi
de cerca de 1,5 milhão de exemplares,
cerca de metade dos quais foram vendidos nos Estados Unidos.
A publicação pertence ao The Economist Group, metade do qual é de
propriedade da empresa britânica Pearson PLC, através do Financial Times.
Um grupo de acionistas independentes,
incluindo muitos membros da equipe e
do ramo britânico da família Rothschild

de banqueiros, é dono do resto. O conselho de administração nomeia formalmente o editor da revista, que não pode
ser removido sem a sua permissão.
Cerca de dois terços dos 75 jornalistas
da equipe são baseados em Londres,
apesar da The Economist ter uma ênfase e um alcance global.

A The Economist afirma que “não
é uma crônica de economia”. A postura
editorial da publicação apoia o liberalismo clássico e econômico, que é favorável ao livre-comércio, globalização,
imigração livre e o liberalismo cultural
(como o reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo e
a legalização das drogas). A publicação
já se descreveu como um “produto do
liberalismo caledoniano de Adam Smith e David Hume”.

O público alvo da revista são leitores
altamente qualificados e tem uma audiência fiel de muitos executivos influentes
e líderes políticos. Alguns dos leitores da
publicação consomem tanto a mídia de
massa quanto a da elite. O CEO da The
Economist descreveu essa mudança global recente, que foi notado pela primeira
vez na década de 1990 e se acelerou no
início do século XXI, como uma “nova
era da inteligência de massa”.
Fonte: Wikipedia
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Grupo The Economist eleva lucro em
27% diversificando fontes de receita
e se ajustando à pandemia
Na contramão dos que acreditavam que a pandemia poderia ser um
golpe de morte para toda indústria
de mídia, o britânico The Economist
Group publicou seu balanço de 2020,
com resultados que confirmam o valor
da reação rápida aos efeitos da pandemia sobre os negócios e da diversificação de fontes de receita, modelo adotado por grandes grupos editoriais. O
grupo reportou queda de 3% na receita e lucro 27% superior ao de 2019.
Além do jornalismo, cujo carro-chefe é a revista financeira The Economist, o grupo tem divisões de eventos, consultoria e educação executiva.
A receita total alcançou £ 310.3 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões). O lucro operacional foi de £ 41,8 milhões
(cerca de R$ 292 milhões).

As assinaturas cresceram mais de
um quarto, com a incorporação de 90
mil novos assinantes, um crescimento
de 9%, elevando o total para 1,1 milhão de leitores pagantes. A maioria
das novas assinaturas foi para produtos digitais.

O aumento da lucratividade deveu-se também a ajustes aos efeitos do
coronavírus sobre a indústria de mídia. Logo que a crise chegou, o grupo
decidiu encerrar dois negócios deficitários, a agência de marketing de conteúdo digital TVC e a consultoria para
o segmento de bebidas Canbeck, o que
contribuiu para compensar perdas em
outros segmentos. Redução de despesas com viagens e custos de marketing
foram mencionados como responsáveis pelo lucro maior.
Na apresentação dos resultados,
o Chairman do grupo, Paul Deighton,

lamentou o corte de vagas ocasionado pelos fechamentos. Mas observou
que os ajustes posicionaram o The
Economist para um crescimento sustentado no longo prazo.
JORNALISMO DIGITAL
EM PRIMEIRO LUGAR

Em um ano em que restrições ao
movimento e escritórios fechados
empurraram o público para o jornalismo online, a versão digital da The
Economist foi reformulada, o que
contribuiu para aumentar as assinaturas e a retenção de leitores, na avaliação da empresa.
O grupo lançou novos produtos
editoriais destinados ao leitor digital,
como o podcast The Jab, analisando
o programa global de vacinas, e boletins digitais como Simply Science e
Off the Charts.

A editora-chefe, Zanny Minton
Beddoes, salientou a aceleração da
presença digital na pandemia. A Economist Films tem quase 2 milhões de
assinantes no YouTube. Os podcasts
atraem mais de 3 milhões de ouvintes

ao mês, e os canais de mídias sociais
passam de 56 milhões de seguidores.

Para ela, “reinventar o jornalismo
da Economist para um mundo digital
em primeiro lugar é o maior desafio
para os próximos anos, aproveitando o que diferencia: qualidade e não
quantidade; rigor e sagacidade”.

“Vamos precisar entregar nosso conteúdo aos assinantes na cadência e no
formato mais convenientes. Para alguns,
ainda será o leitura semanal; para outros,
pode ser um conjunto de podcasts.”
SETOR DE INTELIGÊNCIA
DE MERCADO TEM ALTA
EM NOVOS NEGÓCIOS

Outra fonte de receita do grupo
foi a Economist Intelligence Unit, divisão de pesquisa e análise, que teve
aumento de 44% em novos negócios.
Com uma equipe formada por economistas, analistas de política e consultores, a unidade produz pesquisas e
análises sobre temas como eleições
nacionais, comércio internacional,
segurança alimentar e cidades sustentáveis, para empresas e governos.
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A RECEITA TOTAL DA DIVISÃO
FOI DE £ 43,9 MILHÕES
(R$ 305,2 MILHÕES)
Já a divisão Economist Events
adaptou-se rapidamente à nova realidade de conferências virtuais, tentando aproveitar o momento em que os
grandes encontros foram impedidos
de acontecer devido aos bloqueios
para compensar as perdas registradas
pela indústria de eventos em 2020.
Uma das novidades foi a semana
virtual Innovation @Work, uma plataforma para empresas compartilharem
experiências e visão do futuro do trabalho. O programa reuniu mais de 100
palestrantes e utilizou formatos atrativos, como uma happy hour com um DJ.
A unidade registrou um recorde
de 171 eventos, reunindo 70 mil participantes e mais de 300 patrocina-

dores. O aumento em relação a 2019
(+141 eventos, + 700% participantes
e +21% patrocinadores) foi significativo, mas ainda assim a divisão registrou queda no faturamento.
SETOR DE EDUCAÇÃO
EXECUTIVA USA PRESTÍGIO
DA MARCA DO GRUPO

Outra aposta de diversificação
do grupo The Economist é a área de
educação executiva, tirando partido
de seu capital de reputação na esfera corporativa. A ideia surgiu porque
profissionais do jornalismo já atuavam como palestrantes em atividades
educacionais de terceiros.

Em 2020 o grupo viu a oportunidade de entrar diretamente nesse mercado, avaliado em £ 2 bilhões (cerca de
R$ 14 bilhões). Foi feito um acordo com
a empresa de tecnologia educacional

7

GetSmarter para o lançamento de um
curso de educação executiva, além de
uma série de treinamentos voltados
para profissionais em busca de desenvolvimento pessoal e de carreira.

O curso Navegando na Nova Ordem
Global, iniciado em abril e que se estende
até setembro, foi concebido e escrito pela
equipe da redação e por líderes e pensadores de negócios, política e academia.
São seis semanas, com módulos explorando a rivalidade EUA-China, a ascensão
das Big Techs e o futuro do globalismo.
Atraiu 200 estudantes de 42 países.

O maior acionista do Grupo The Economist é o Exor, veículo de investimento
da família Agnelli, que detém 43,4%.
Outros acionistas são ações as famílias
Cadbury, Layton, Rothschild e Schroder.
A companhia tem 25 escritórios em 14
países e uma equipe de 1,3 mil funcionários, dos quais 277 nas redações.

(Fonte: Media Talks – 21.06.2021)
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Situação financeira piorou para
41% dos brasileiros no último ano
Pesquisa revela que 24% das pessoas recorreram ao
parcelamento e 26% tiveram seus nomes negativados
A situação financeira piorou consideravelmente para 41% dos brasileiros no último ano. É o que mostra
a pesquisa Saúde Financeira do Brasileiro feita pela Onze, fintech de previdência privada e saúde financeira,
em que participaram 4.945 pessoas.
Sob o efeito da pandemia de Covid-19,
a economia retraiu 4,1% em 2020, de
acordo com o IBGE. A queda no PIB no
ano passado foi a maior desde 1990,
quando a economia encolheu 4,4%.
No período, a renda diminuiu para
39% da amostra do estudo conduzido
pela fintech. O principal motivo para
a queda da receita foi a demissão do
próprio entrevistado ou de familiares.
Mesmo com a conta no vermelho, os
gastos aumentaram para 46% dos respondentes. Neste cenário caótico, cada
um se virou como pôde: 24% optaram

pelo parcelamento, enquanto 22%
ainda nem quitaram suas dívidas.

Segundo a Onze, 26% foram negativados em um sistema de proteção
de crédito entre abril de 2020 e abril
de 2021. Apenas 6% conseguiram
contornar a situação. A falta de dinheiro e os problemas trazidos pela
pandemia deixaram 81% dos brasileiros mais estressados no último
ano. 19% buscaram auxílio psicológico para amenizar a situação.

No geral, o principal motivo de
preocupação foi o dinheiro. Já entre
os assalariados, a principal fonte de
estresse foi o trabalho, seguido pelas
finanças. 39% dos respondentes empregados tiveram redução de salário
no período analisado. De acordo com
os dados coletados na pesquisa, 69%

dos entrevistados não receberam assistência de suas empresas para enfrentar este período atípico.
O fator "estresse" foi observado
com mais frequência entre os jovens,
que também foram os que mais buscaram ajuda psicológica.

A Onze é uma fintech de previdência privada e saúde financeira que
chega com a proposta de reinventar
esse mercado, oferecendo acesso a
uma plataforma 100% digital e sem
burocracia, fundos diversificados
e gestão especializada do dinheiro.
Com a solução de saúde financeira da
Onze, os colaboradores têm acesso
a check-ups financeiros periódicos,
consultas individuais com especialistas e uma plataforma com milhares
de vídeos sobre finanças.
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A erradicação da extrema pobreza
é uma conquista histórica para o
Partido Comunista Chinês, aponta
professor da FGV Direito Rio
PCCh, que comemora seu primeiro centenário no dia 1º julho, é o partido
comunista com maior tempo à frente de um governo no mundo
No dia 1º de julho, o Partido Comunista Chinês (PCCh) completa 100
anos de existência. O PCCh comemora
em seu centenário a conquista de sua
principal meta: constituir uma sociedade moderadamente próspera, isto
é, um país onde a pobreza absoluta é
erradicada. É o que afirma o professor
Evandro Menezes de Carvalho, professor da FGV Direito Rio e coordenador
do Núcleo de Estudos China-Brasil.
Apesar da era maoísta, que causou
uma grave crise econômica e social, o
partido, desde a política de reforma e
abertura, iniciada por Deng Xiaoping, no
final da década de 1970, retirou 700 milhões de pessoas da extrema pobreza quase quatro Brasis, explica o professor
da FGV Direito Rio. Segundo o especialista, a erradicação da extrema pobreza
é uma conquista histórica para o Partido
e tem um valor simbólico de reparação
dos erros cometidos no passado quando
teria causado a grande fome em razão
da desastrosa campanha do Grande Salto Adiante, de Mao Zedong.
"O centenário do Partido transmite a ideia de longevidade do poder que é tão própria aos chineses.
Ela transmite a ideia de continuidade que não significa 'mesmice'. Se
tomarmos a filosofia chinesa como
referência para pensar o modo chinês de governar, a continuidade se
dá nas 'oposições', isto é, no acolhimento das contradições do processo
político, econômico e social do país.

Se chegou a fazer 100 anos, é porque
soube ser resiliente e se adaptar às
mais diversas circunstâncias", salienta o professor de Direito Internacional da FGV Direito Rio.

A China, que é o maior parceiro
comercial do Brasil desde 2009 tem
um PIB acima de 14 trilhões de dólares, e deverá ultrapassar o PIB dos
EUA antes de 2030. O governo chinês
pretende dobrar o PIB do país até
2035. Neste mesmo ano, pretende ter
dobrado o número de pessoas na classe média que, hoje, é de cerca de 400
milhões de pessoas. A grande meta
do PCCh, segundo o professor da FGV

Direito Rio, é tornar a China um país
desenvolvido quando for comemorar
o centenário de fundação da República Popular da China, em 2049.

"O único efeito prático e positivo
para o Brasil no contexto deste centenário do PCCh é o fato de que o nosso país
tem um único interlocutor para acessar
um mercado de 1.4 bilhão de pessoas.
Quanto mais a China for estável e forte economicamente, mais o Brasil se
beneficia", completa o coordenador do
Núcleo de Estuados China-Brasil.
*Evandro Menezes de Carvalho é professor de Direito
Internacional da FGV Direito Rio e coordenador do
Núcleo de Estuados China-Brasil da FGV Direito Rio.
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Correção do saldo de contas do FGTS
pode ter impacto de R$ 401 bilhões
nas contas públicas
Governo alerta para financiamento mais caro para trabalhadores
A mudança na correção do saldo do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço), cuja discussão
está parada no STF (Supremo Tribunal Federal), pode ter um impacto de
R$ 401 bilhões de reais nas contas do
fundo. O cálculo foi feito pela Secretaria de Política Econômica, vinculada
ao Ministério da Economia.

Ao mesmo tempo em que as entidades representantes dos trabalhadores pressionam a Corte para
colocar o processo em pauta novamente, o governo alerta para o risco

da medida representar um financiamento mais caro para os próprios
trabalhadores.
O saldo das contas do FGTS, segundo a lei em vigor, deve ser corrigido pela Taxa Referencial (TR), atualmente zerada, com acréscimo de
um juro de 3% ao ano. Os ministros
precisam decidir se a TR será corrigida de 1993 até 2013.

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pede a correção
monetária e a aplicação de um dos

índices de inflação ao consumidor
medidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mais
os juros de 3%.

“Por muito tempo, o FGTS rendeu
menos do que os juros e a inflação,
mas recentemente, essa situação
se inverteu”, comenta Thomas Carlsen, COO e co-fundador da mywork,
startup focada em controle de ponto
online para pequenas e médias empresas. “É um assunto espinhoso que
pode afetar muito o governo”, diz o
executivo.
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Perspectiva de início de
retomada para a Indústria
A KPMG realizou um levantamento analisando os quatro padrões de
retomada dos 40 principais setores da
economia brasileira após um ano de
início da pandemia da covid-19. Segundo estudo, a Indústria mantém o estágio "transformar para reemergir" com
perspectivas positivas para um "retorno ao normal". Conforme também indicam diversos estudos setoriais da CNI
e do Banco Central, há uma clara evolução de diversos índices como: utilização, horas trabalhadas, emprego, mas
ainda não tendo retomado, por exemplo, os mesmos níveis de lucratividade
em função do aumento significativo
dos custos da matéria-prima. Por outro lado, para o setor de commodities
a performance financeira está em um
momento espetacular.
"Apesar das inevitáveis incertezas
produzidas pela pandemia, a indústria mostra sinais de recuperação,
mas enfrenta diversos desafios relacionados com a necessidade de aperfeiçoamento do modelo de produção
para acomodação do modelo de trabalho híbrido, escassez e aumento
dos custos de matéria-prima em toda
cadeia produtiva. Provável que o cenário positivo de crescimento do PIB
deve melhorar a oferta de capital no
sistema financeiro e um crescimento
de projetos para melhoria da eficiência operacional e da criação de novos
modelos de negócio através da transformação digital", afirma Luiz Sávio,
sócio-líder de Manufatura Industrial
da KPMG no Brasil.

De acordo com o conteúdo, o setor da Indústria está enfrentando no
momento as seguintes tendências:
• Indústria 4.0: Aperfeiçoamento da
digitalização e automação.
• Digital Supply: integração digital
da cadeia demandada por um

consumidor cada vez mais exigente.
• ESG: vetor fundamental da gestão
estratégica.
• Diversificação das linhas de negócio
e de geração de receita.
• Third Party Risk Management, com
discussão sobre a nacionalização de
peças e componentes.
• Fortalecimento da gestão do caixa.
• Adequação da força de trabalho e
de gestão de pessoas.
• Negociações com autoridades
governamentais, visando
programas de incentivo.
SOBRE A PESQUISA
"TENDÊNCIAS E A NOVA
REALIDADE - 1 ANO DE COVID-19"
O relatório da KPMG traz informações relevantes e um balanço sobre como as empresas vêm respondendo aos desdobramentos desde
o início da crise, indicando quatro
padrões de retomada para os setores.
De acordo com a pesquisa, podem ser
consideradas em processo de crescimento, as indústrias e empresas que
escalam o pós covid-19 com o comportamento do consumidor favoravelmente alterado durante a crise. Já
no retorno ao normal, essas organizações são vistas como essenciais. No
terceiro estágio intitulado no relatório como "transformar para emergir"
estão as indústrias e empresas que se
recuperarão, mas ao longo de um caminho prolongado, exigindo reservas
de capital para resistir e transformar
modelos operacionais e de negócio.
Por fim, em reiniciar, essas organizações lutam para se recuperar da covid-19 devido à demanda permanentemente reduzida por ofertas, capital
insuficiente para evitar recessão prolongada ou má execução da transformação digital.

"A análise destaca que líderes de
diferentes mercados têm buscado enfrentar esse momento com resiliência, informação e planejamento estratégico, de modo a antecipar possíveis
entraves e obstáculos e, assim, obter
os resultados esperados mesmo em
um período complexo e desafiador. O
estudo aponta as especificidades dos
setores abordados, incluindo as tendências, as medidas que as empresas
têm adotado para mitigar os reflexos
do atual cenário, os principais desdobramentos observados neste último
ano, as lições aprendidas e os riscos inerentes aos mercados", afirma
Jean Paraskevopoulos, sócio-líder de
Clientes e Mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul.

A KPMG é uma rede global de
firmas independentes que prestam
serviços profissionais de Audit, Tax e
Advisory. Estamos presentes em 154
países e territórios, com 200.000 profissionais atuando em firmas-membro
em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais, distribuídos em 22 cidades localizadas
em 13 Estados e Distrito Federal.
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Produção industrial cresce em maio,
após queda em abril, aponta CNI
A Sondagem Industrial, pesquisa
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta para resultados
positivos em maio de 2021. A produção industrial, que tinha caído em
abril, cresceu. O índice ficou em 52,8
pontos e é o melhor resultado para
o mês desde 2017, o que indica um
maio mais intenso do que os quatro
anos anteriores. O índice varia de 0 a
100, com linha de corte em 50 pontos,
os dados acima desse valor indicam
crescimento e abaixo, queda na comparação com o mês anterior.
Além disso, o índice de evolução
do número de empregados subiu para
51,1 pontos, se afastando da linha de
50 pontos. Já são 11 meses seguidos
sem que o índice registre queda do
emprego na indústria. A Utilização da
Capacidade Instalada (UCI) alcançou
70% em maio de 2021, após crescimento de dois pontos percentuais em
relação a abril. A UCI se encontra 15
pontos percentuais acima da registrada em maio de 2020, que foi o primeiro mês de recuperação após a crise da

primeira onda de Covid-19. O percentual é o maior para o mês desde 2014,
quando alcançou 71%.

O índice de estoque efetivo em relação ao planejado registrou 49,2 pontos em maio, um recuo de 0,4 ponto na
comparação com abril. Ainda assim, o
índice permanece relativamente próximo à linha de 50 pontos que indica
que os estoques estão próximos ao
planejado pelas empresas.
O gerente de Análise Econômica, Marcelo Azevedo, explica que é
importante notar que os estoques
seguem próximos ao desejado. Esse
fato, aliado a atividade positiva, se reflete nas expectativas positivas para
os próximos meses. “É diferente do
que ocorreu no ano passado, quando
houve um pessimismo generalizado,
em março e abril com o início da pandemia. Neste ano, mesmo em março,
quando percebemos uma queda, os
empresários nunca deixaram de ficar
otimistas e, desde então, esse otimismo vem aumentando”, avalia.

INTENÇÃO DE INVESTIMENTO
AUMENTOU EM JUNHO EM
RELAÇÃO A MAIO E SEGUE ACIMA
DA MÉDIA HISTÓRICA
O otimismo dos empresários industriais em relação aos próximos seis
meses voltou a crescer em junho. O
índice de expectativa de demanda aumentou 1,2 ponto em relação a maio e
está 11,2 pontos superior ao registrado em junho de 2020. Esse é o maior
nível do indicador em 2021. O otimismo em relação à exportação permaneceu praticamente constante em relação ao mês anterior: alta de 0,1 ponto.
A intenção de investimento aumentou em relação a maio e segue
acima da média histórica. O índice de
intenção de investimento alcançou 57
pontos em junho de 2021. Trata-se de
alta de 1,2 ponto em relação a maio. O
índice se encontra 15,6 pontos acima
do registrado em junho de 2020.

CNI defende equilíbrio na tributação entre os setores e classifica como
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injusta a tributação mais pesada sobre bens do que sobre serviços

Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), trata-se de
um equívoco do ponto de vista econômico e social que os produtos industriais tenham que chegar ao consumidor com tributação bem mais elevada
do que os serviços. A reforma tributária precisa mudar essa situação.
Atualmente, a carga tributária
da indústria de transformação é de
46,2% do PIB, enquanto no setor
de serviços a carga tributária é de
22,1%. O fato de que hoje a indústria
é o setor que suporta a maior carga
tributária, quando comparamos o
montante de tributos recolhidos em
relação ao PIB do setor, não significa
que a situação deva se manter eternamente. Muito menos, que esta seja a
melhor opção de política tributária.

Tributar mais produtos e menos
serviços é injusto do ponto de vista
social e contribui para aumentar a
regressividade do sistema tributário
brasileiro. Isso porque o peso dos
serviços no consumo das pessoas
mais pobres é menor do que no consumo das pessoas mais ricas. Entre as
famílias mais pobres, com renda de
até dois salários mínimos mensais,
9% do consumo são em serviços. Já
nas mais ricas, com renda superior a
25 salários mínimos por mês, 31% do
consumo são em serviços.

Essa é uma das razões pelas quais
a CNI defende uma reforma tributária ampla, que introduza no Brasil
um Imposto sobre Valor Adicionado
(IVA) com alíquota uniforme sobre
bens e serviços. Estudo do Instituto
de Pesquisa PEA (Texto para Discussão nº 2530) mostra que, caso seja
adotada a alíquota uniforme sobre todos os bens e serviços, o peso dos tributos sobre a renda cairá 2,4 pontos
percentuais para as pessoas que ganham até R$ 250 por mês, que estão
entre os 10% mais pobres do Brasil.
Enquanto isso, esse peso subirá 1,1

ponto percentual para quem ganha
acima de R$ 6,3 mil por mês – 10%
mais ricos da população.

Do ponto de vista econômico, a
diferença de tributação sobre o valor
adicionado interfere na alocação de
recursos entre os setores econômicos. Por que investir capital no setor
industrial e ter o valor adicionado
por ele tributado, em média, a 46,2%
enquanto em outros setores a renda
com esse mesmo capital será muito
menos tributada? Trata-se, portanto,
de um desestímulo aos investimentos
no setor industrial, que é aquele com
maior capacidade de puxar o crescimento da economia. Cada R$ 1 produzido na indústria de transformação
gera outro R$ 1,67 na produção da
economia como um todo, sendo que,
deste R$ 1,67, R$ 0,84 são gerados no
setor de serviços.
Finalmente, não se observa na experiência internacional de tributação
sobre o consumo essa distinção entre
bens, sendo mais tributados, e servi-

ços, menos tributados. Mesmo em países europeus, que possuem um IVA
antigo e, portanto, com várias alíquotas, não há essa separação. Por exemplo, no Reino Unido, a alíquota do IVA
é de 0% sobre roupas de crianças e
de 20% sobre hotéis e serviços de TV
a cabo. Por qual razão o consumidor
de São Paulo tem de pagar 35,24%
de impostos no preço final de uma
geladeira enquanto paga 17,08% no
preço do serviço de uma academia de
ginástica?
A CNI entende que a discussão
da reforma tributária ampla deve se
pautar pelo potencial de aceleração
do crescimento econômico apontado
por todos os estudos disponíveis. Um
desses estudos, feito por economistas
da UFMG, mostra que o crescimento
adicional do PIB pode chegar a 12%
em 15 anos. E com isso, ganham todos os setores econômicos. Com esse
crescimento adicional do PIB, o crescimento da produção industrial pode
chegar a 16,6%, da agropecuária a
10,6% e dos serviços a 10,1%.
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Setor de mineração permanece no mesmo
padrão de crescimento do início da pandemia
A KPMG realizou um levantamento analisando os quatro padrões de
retomada dos 40 principais setores
da economia brasileira após um ano
de pandemia da covid-19. Segundo
estudo, o setor de mineração está no
estágio "transformar para emergir"
em que as empresas se recuperarão,
mas ao longo de um caminho prolongado, exigindo reservas de capital para
resistir e transformar modelos operacionais e de negócio. Trata-se do mesmo padrão de retomada observado na
primeira edição da pesquisa realizada
em abril do ano passado.

Entre as tendências para o setor
de mineração apontadas pelo estudo
na nova edição, estão a recuperação
nos preços das principais commodities que favorece a retomada de projetos para expansão da produção, os
riscos da cadeia de suprimento que

permanecem em função da possibilidade de novas medidas de lockdown;
as oportunidades para realização de
fusões e aquisições no médio e longo
prazo, com destaque para operações
envolvendo ativos de ouro; a rediscussão do relacionamento com acionistas,
incluindo comunidades e autoridades
governamentais; a gestão de aspectos
ESG (da sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) em pauta,
com destaque especial para transparência para esse setor; e o alto nível de
liquidez, mas ainda existentes desafios
para acesso a fontes de financiamento.
Com relação aos desafios da nova
realidade para o setor de mineração, o
relatório apontou os seguintes:
• Modelo de negócios e gestão de
riscos: revisão da relação das
empresas com agentes reguladores

e comunidades impactadas,
impactando o modelo de operação
nos projetos de mineração. Maior
transparência e melhor gestão
de relações com acionistas
• Modelo operacional: ampliação
da automação operacional,
da eletrificação de veículos e
equipamentos e das alternativas
para controle remoto do processo
produtivo por meio da utilização de
novas tecnologias.
• Mudanças de hábitos dos
consumidores: aumento da demanda
por minerais estratégicos aplicados
em novas tecnológicas, como
veículos elétricos e baterias.
• Colaboradores: implementação
de estratégias para proteger
os empregados da exposição
à covid-19 e limitar o risco de
interrupção das operações.

EDIÇÃO 290

MERCADOCOMUM
JUNHO 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

• Estrutura de capital: desafios para
o acesso a novas fontes de capital.
"A pesquisa mostrou que o setor de
mineração permanece no mesmo estágio de um ano após o início da pandemia. Contudo, para esse novo contexto,
devemos levar em consideração o aumento da demanda nos últimos meses
e do preço das commodities minerais
e ampliação dos debates sobre saúde,
segurança e meio ambiente", analisa o
sócio líder de mineração da KPMG, Ricardo Marques.
SOBRE A PESQUISA
"TENDÊNCIAS E A NOVA
REALIDADE - 1 ANO DE COVID-19"

O documento da KPMG traz informações relevantes e um balanço
sobre como as empresas vêm respon-

dendo aos desdobramentos desde o
início da crise. Segundo o relatório.
De acordo com a pesquisa, podem ser
consideradas em "processo de crescimento", as indústrias e empresas que
escalam o pós covid-19 com o comportamento do consumidor favoravelmente alterado durante a crise. Já
no "retorno ao normal", essas organizações são vistas como essenciais. No
terceiro estágio intitulado no relatório como "transformar para emergir"
estão as indústrias e empresas que
precisam se transformar para emergir mais fortes e mais alinhados com
as mudanças nas prioridades e nos
padrões comportamentais dos consumidores. Por fim, em "reiniciar", essas
organizações lutam para se recuperar
da covid-19 devido à demanda permanentemente reduzida por ofertas,
capital insuficiente para evitar reces-
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são prolongada ou má execução da
transformação digital.

"A análise destaca que líderes de
diferentes mercados têm buscado enfrentar esse momento com resiliência, informação e planejamento estratégico, de modo a antecipar possíveis
entraves e obstáculos e, assim, obter
os resultados esperados mesmo em
um período complexo e desafiador.
O estudo aponta as especificidades
dos setores abordados, incluindo as
tendências, as medidas que as empresas têm adotado para mitigar os reflexos do atual cenário, os principais
desdobramentos observados neste
último ano, as lições aprendidas e os
riscos inerentes aos mercados", finaliza o sócio de clientes e mercados
da KPMG no Brasil e América do Sul,
Jean Paraskevopoulos.

Cotação do minério cai quase 9% na
China após abertura de investigação
sobre mercado à vista

Commodity demonstrou recuperação em maio, mas voltou a apresentar queda em junho
Em maio, os contratos futuros do
minério de ferro voltaram a superar
os US$ 200 a tonelada em Singapura,
logo após um grande polo siderúrgico chinês sinalizar que poderia flexibilizar as restrições à produção para
auxiliar na contenção do intenso rali
do minério de ferro. No entanto, tais
contratos recuaram no final de junho
depois que autoridades chinesas deram início a uma investigação sobre
o mercado "spot" da commodity. Até
então, as cotações da matéria-prima
vinham se mantendo elevadas mesmo com os alertas contrários ao entesouramento e à especulação.

As consequências dos recuos
contratuais já puderam ser sentidos
e acarretaram perdas significativas
ao mercado. O contrato de minério

de ferro com o maior número de negociações na bolsa de commodities
da Dalian, para setembro, apresentou uma queda de 8,8%. Com isso, a
tonelada do produto passou a custar
1.121 yuanes. Isso, depois de atingir
uma mínima de 1.118,50 yuanes, menor nível desde 8 de junho.

O contrato mais ativo na bolsa de
Cingapura, para julho, também expôs
declínio, despencando 5,7%. Neste
contexto, a tonelada chegou a ser negociada a 195,05 dólares, menor patamar
desde a segunda semana deste mês.
"Órgãos estatais chineses estão
empenhados em descobrir, reprimir
e revelar irregularidades de mercado, como a aplicação de preços
exorbitantes e a prática de entesou-

ramento. As cotações "spot" permaneceram acima dos 200 dólares a
tonelada por todo este mês até agora, mesmo com as medidas criadas
pelo governo asiático para controlar
o rali das commodities. Fortemente
impulsionada por operações especulativas, essa aceleração nos preços
contribuiu diretamente para que o
minério de ferro alcançasse uma máxima recorde de mais de 230 dólares
em maio", Jerri Alves, superintendente do Grupo MBL.
Além dos contratos futuros do minério, os do aço também tombaram.
O contrato do vergalhão na bolsa de
futuros de Xangai cedeu 4,2%. Já a
bobina laminada a quente caiu 4,3%,
enquanto o aço inoxidável apresentou um declínio de 0,6%.
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Municípios mineradores de Minas
querem parte do recurso do acordo
da Vale com o Estado
Os municípios mineradores mineiros querem parte dos R$ 37,7 bilhões do acordo de reparação ao Estado de Minas Gerais, assinado pela
Vale na Justiça, para reparação dos
danos causados pelo rompimento da
barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho.

O argumento dos prefeitos é que
dezenas de cidades também tiveram
suas operações ligadas à mineração
total ou parcialmente paralisadas em
função da tragédia de Brumadinho. O
presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do
Brasil (AMIG) e prefeito de Conceição
do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, argumenta que o valor total é composto por R$ 6,3 bilhões

já pagos a título de auxílio emergencial
aos atingidos e R$ 5 bilhões referentes
a um plano de recuperação socioambiental. Portanto, há uma sobra de R$
26 bilhões a serem distribuídos entre
os 26 municípios habilitados pelo impacto direto da barragem de Brumadinho. Ele também reclama que, em
momento algum, os outros municípios
mineradores foram chamados para
essa discussão.
Os municípios mineradores querem participar da fase atual da negociação entre Estado e a Assembleia
Legislativa para que eles também
sejam incluídos no acordo para a
destinação dos R$ 11,06 bilhões de
ressarcimento da Vale após a tragédia
em Brumadinho.

O presidente da Associação de
Municípios Mineradores de Minas
Gerais e do Brasil (AMIG), José Fernando de Oliveira defende, de outro
lado, que as cidades mineradoras
deveriam ter sido ouvidas na construção do acordo e agora, novamente, estariam sendo deixadas de lado.
Para ele, o Estado está perdendo a
oportunidade de planejar o futuro
dos municípios mineradores após o
fim de tais atividades, ao não discutir
a diversificação econômica dessas cidades para que Minas não sofra com
a “maldição do minério”. Com a dificuldade de negociação entre Estado
e deputados estaduais, o Ministério
Público e a Defensoria Pública estão
intermediando o acordo da aplicação
dos recursos.
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Produção brasileira de aço bruto atingiu
em maio 3,1 milhões de toneladas, a maior
desde outubro de 2018
"A produção brasileira de aço
bruto, em maio, atingiu 3,1 milhões
de toneladas, a maior desde outubro
de 2018. No acumulado de janeiro a
maio de 2021, a produção alcançou
14,9 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 20,3% frente ao mesmo período do ano anterior,
a maior da série histórica.

Em maio, as vendas internas atingiram 2,1 milhão de toneladas, representando um crescimento de 73,9%
frente ao apurado em maio de 2020. O
consumo aparente de produtos siderúrgicos, em maio, foi de 2,5 milhões
de toneladas, apresentando crescimento de 83% em relação ao verificado no mesmo período de 2020. O
forte crescimento desses indicadores
teve a influência da base de comparação com maio de 2020, que foi o
segundo mês mais crítico de crise de
demanda provocada pela pandemia
de COVID-19, impactando fortemente
não só a indústria do aço, mas toda a
indústria de transformação.

As vendas internas, nos primeiros
cinco meses deste ano, foram de 10
milhões de toneladas, representando uma alta de 46,4% em relação ao
mesmo período do ano anterior. O
consumo aparente de produtos siderúrgicos, nos primeiros cinco meses
deste ano, foi de 11,5 milhões de toneladas, acumulando alta de 50,7%
frente ao registrado no mesmo período de 2020, o maior volume desde
outubro de 2013.

Esses dados mostram que a indústria brasileira do aço está produzindo e
colocando no mercado interno mais aço
do que vinha sendo demandado antes
da pandemia. A demanda atual pode

ser explicada não só pela retomada dos
principais setores consumidores, mas
também pela formação de estoques
defensivos de alguns segmentos que
querem se proteger de cenário de volatilidade do mercado. Volatilidade esta
provocada pelo movimento mundial de
boom nos preços das commodities. Quase todos os insumos e matérias primas,
em especial minério de ferro e sucata,
continuam com significativa elevação
de preços, causando forte impacto nos
custos de produção da indústria do aço.
Não há qualquer situação de excepcionalidade no mercado doméstico
de aço. O fornecimento está normalizado e as empresas siderúrgicas estão
em ritmo de produção superior àquele
verificado no período anterior ao início da pandemia do Covid no país.
As importações alcançaram 2
milhões de toneladas no acumulado
até maio de 2021, um aumento de
128,4% sobre o mesmo período do
último ano. Em valor, as importações
atingiram US$ 1,8 bilhão e avançaram
92,2% no mesmo período de comparação. As exportações atingiram 4,3

milhões de toneladas, ou US$ 3 bilhões, de janeiro a maio de 2021, retração de 13,6% e aumento de 20,5%,
respectivamente, na comparação com
o mesmo período de 2020.

As exportações de maio foram de
746 mil toneladas, ou US$ 636 milhões, o que resultou em queda de
12,2% e aumento de 50,8%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2020. Já as importações somaram 550 mil toneladas
em maio e geraram US$ 488 milhões,
uma alta de 267,7% em quantum e
195,3% em valor na comparação com
o registrado em maio de 2020.
O Aço Brasil também divulgou o
Indicador de Confiança da Indústria
do Aço (ICIA), referente ao mês de
junho. O ICIA recuou 7,3 pontos frente ao mês anterior, para 63,8 pontos.
Essa queda ocorreu após dois meses
de crescimento do indicador. Ainda
assim, o ICIA se mantém 13,8 pontos
acima da linha divisória de confiança
de 50 pontos e 2,6 pontos acima da
média histórica do indicador (61,2
pontos), iniciada em abril de 2019."
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Alto-forno 2 de Ipatinga da
Usiminas volta a operar
e segurança do trabalho. Inaugurado
em 1995, o Alto-forno 2 de Ipatinga
inicia agora sua 6ª campanha. Desde
a inauguração, já produziu mais de 31
milhões de toneladas de ferro gusa. –
(Fonte: Brasil Mineral – 16.06.2021)
MELHORA DE RATING PELA FITCH

A Usiminas retomou, dia 14 de
junho, a produção do Alto-forno 2,
da usina de Ipatinga (MG), o último
equipamento que estava paralisado.
Com o retorno, a usina volta a operar a plena carga na produção de aço
bruto. O Alto-forno 2 tem capacidade
para produzir 55 mil de toneladas de
ferro-gusa por mês ou pouco mais de
600 mil toneladas por ano.

A paralisação durou cerca de oito
meses e, desde dezembro de 2020,
a empresa vinha trabalhando para
a retomada da operação do forno. A
Usiminas investiu R$ 67 milhões no
processo, que gerou cerca de 600 empregos temporários durante as obras,
conduzidas, entre outras empresas,
pela Usiminas Mecânica. Para a operação do equipamento, a Usiminas
contratou 40 novos colaboradores
permanentes. "Dessa maneira, iremos
ampliar, ainda mais, nossa capacidade
de atendimento ao mercado interno,
que registrou um aumento da ordem
de 44% no consumo aparente de aços
no primeiro quadrimestre de 2021,
em relação ao ano passado", comenta
Sérgio leite, presidente da Usiminas.
Durante a reforma, o Alto-forno 2
sofreu intervenções no cadinho, nos re-

fratários da rampa até a cuba superior
e no sistema de refrigeração no topo
do equipamento, entre outras ações. A
Usiminas se tornou a primeira siderúrgica no Brasil a utilizar a metodologia
recuperação de cadinho com aplicação
de concreto refratário. A tecnologia
permite a redução do tempo gasto na
atividade e também do custo. O mesmo
equipamento recebeu, ainda, uma melhora em seu sistema de monitoramento e controle de temperaturas.
Em linha com a política de sustentabilidade que vem sendo intensificada, a companhia investiu outros R$ 25
milhões na reconstrução do sistema
de tubulações e coifas e no sistema de
despoeiramento do forno. A iniciativa
irá proporcionar uma redução na emissão de particulados durante a operação
e um melhor desempenho ambiental
do equipamento. "Esse segundo investimento é mais um passo em nossa
agenda ESG. Na mesma linha, podemos
citar a Central de Monitoramento e a
Rede Automática de Monitoramento de
Particulados, inauguradas em 2020",
lembra Américo Ferreira Neto, vice-presidente Industrial da Usiminas. O
executivo ressalta que a metas ESG
da companhia incluem ainda temas
como diversidade e inclusão e saúde

A Usiminas recebeu uma nova elevação em sua nota de crédito. A agência
internacional de avaliação de risco Fitch
passou o rating da companhia de A+
para AA+ na escala nacional e, na escala global, de BB- para BB. A perspectiva,
segundo a agência, é estável. No relatório divulgado, a Fitch destaca o bom desempenho da companhia mesmo ainda
diante de desafios trazidos pela pandemia e a manutenção de um perfil operacional sólido, em meio a um ambiente
positivo para o aço no Brasil. A agência
apontou, ainda, o baixo nível de endividamento e o perfil de dívida controlado.

Esta é a segunda vez que a Usiminas recebe melhora em seu rating. Em
fevereiro, a Standard and Poors já havia elevado a nota da companhia para
BB- e brAA+ nas escalas nacional e
global, respectivamente. Na avaliação
do vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, a
decisão da Fitch corrobora o momento
positivo da companhia. “A Usiminas
apresentou resultados expressivos no
primeiro trimestre do ano e, no início de junho, retomou equipamento
paralisado em Ipatinga dentro de seu
foco para atendimento aos clientes,
especialmente no mercado interno. As
estimativas de crescimento do PIB e o
aumento no consumo aparente de aço,
de cerca de 44% nos primeiros quatro
meses do ano, divulgado pelo Instituto
Aço Brasil, apontam para um cenário
positivo e reforçam as nossas expectativas de uma recuperação econômica
consistente em 2021”, afirmou Ono.
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Custo nacional da construção por
metro quadrado passou de R$ 1.338,35
para R$ 1.363,41, em abril
Índice Nacional da Construção Civil registra alta de 16,31% em 12 meses
A pandemia do novo coronavírus afetou diretamente o setor da
construção civil, que vem sofrendo
com a alta generalizada de preços,
é o que revela o Índice Nacional da
Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), que
subiu 1,87% em abril, diante de
março, e já soma alta de 16,31%
no acumulado em 12 meses. O
custo nacional da construção por
metro quadrado, que em março
havia chegado em R$ 1.338,35,
subiu para R$ 1.363,41 em abril,
dos quais R$ 789,10 são relativos
aos materiais e R$ 574,31 à mão
de obra.
Esse aumento dos preços é
decorrente do aumento da taxa de
inflação de março deste ano, calculada em 2%. Dentre os princi-

pais fatores que desencadearam o
aumento dos custos dos materiais
de construção estão a escassez de
matéria-prima, aumento de demanda, fretes marítimos nas máximas históricas e alta do dólar.

“A indústria em geral se contraiu significativamente devido à
parada dos fabricantes durante
a pandemia, o que gerou um forte impacto na linha de produção
que, juntamente às oscilações
constantes do dólar, que sempre
esteve acima dos cinco reais, gerou um aumento do preço a médio prazo. No caso do aumento
dos fretes marítimos, ocorreu em
função da redução da oferta e do
aumento constante da demanda,
que atingiu diretamente o custo
dos materiais de construção” destaca Flávio Paiva, CEO da IPC

Brasil - empresa líder no mercado de conexões de ferro maleável.

O expressivo aumento nos custos dos materiais de construção
exerce um efeito contracionista
não apenas no setor, mas na economia nacional. Os novos investimentos imobiliários podem ser
postergados, contribuindo para
uma menor geração de emprego
e renda e, com isso, fragilizando
ainda mais o mercado de trabalho
do país, por exemplo.
“O setor de construção civil é
um dos segmentos que mais gera
empregos no Brasil. Somente em
2020, havia mais de 106 mil novas
vagas. Por esse motivo, esse problema de aumentos exagerados
nos custos do setor é tão sério” complementa Paiva.
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Aumento no custo da construção segue forte
Pressionado pelas fortes elevações nos preços dos insumos, o aumento no custo da construção não dá
trégua. Em maio, o Índice Nacional
de Custo da Construção (INCC), calculado e divulgado nesta quarta-feira
(09/06) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aumentou 2,22%.

Nos cinco primeiros meses do
ano, a alta registrada foi de 7,41%, a
maior para o período desde 2003. De
junho do ano passado a maio deste
ano, o incremento foi de 15,26%, o
que correspondeu a maior elevação,
para um período 12 meses, desde novembro/2003 (16,18%).

No mês de referência, o custo
com a mão de obra apresentou alta
de 1,92% em função de aumentos observados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. A sua variação
acumulada de janeiro a maio de 2021
foi de 2,76% e, em 12 meses, 4,91%.
Pelo 11º mês consecutivo, o cus-

to com materiais e equipamentos
apresentou crescimento expressivo:
2,81%. De janeiro a maio deste ano o
aumento foi de 14,09%, o maior para
o período desde o início da divulgação da sua série histórica (1996).
“Em 12 meses o aumento foi de
inacreditáveis 32,81%, ou seja, mais
um recorde para o incremento nos
custos com insumos do setor na avaliação em 12 meses”, destaca a economista do Banco de Dados da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), Ieda Vasconcelos.
EFEITO DO FORTE AUMENTO
DE CUSTOS SOBRE O SETOR

“Particularmente nas obras públicas, caso não aconteça um reequilíbrio econômico nos contratos,
projetos já iniciados poderão ser inviabilizados”, alerta Vasconcelos.

Isso porque os aumentos, na proporção que estão acontecendo, eram

impossíveis de serem previstos. “As
construtoras não conseguem mais absorver altas tão expressivas”, afirma.
Segundo a economista, no mercado imobiliário os lançamentos de
novas unidades podem ser adiados
em função da incerteza em relação ao
futuro.

“A falta de previsibilidade para a
solução desse problema, que completará um ano no próximo mês, prejudica não somente a construção, mas
a economia nacional como um todo.
Num momento onde o desemprego
alcança patamares recordes, o setor
poderia estar contribuindo muito
mais para incrementar as atividades
do País”, diz.
O informativo integra o “Projeto
Banco de Dados da CBIC” da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), em correalização com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional).
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“Empresários estão tirando o pé do
acelerador de medo do futuro”, diz
presidente da CBIC
Em busca de soluções para a alta
no preço dos insumos, o presidente
da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), José Carlos
Martins, se reuniu com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, no dia 17 de
junho último.

Segundo Martins, a entidade
apresentou ao ministro os impactos
do aumento no setor e na vida dos
brasileiros. “Tentamos demonstrar
que os empresários estão tirando o
pé do acelerador, quem sabe colocando até no freio, de medo do futuro.
Todo o custo vai cair no consumidor
ou no governo”, disse o presidente da
CBIC em entrevista ao jornal Valor
Econômico. “Esperamos tê-lo sensibi-

lizado”, completou.

Ao jornal Folha de S. Paulo, Martins destacou que “Paulo Guedes disse que o governo está avançando na
tratativa para reduzir impostos de
importação [de aço] entre países do
Mercosul, que deve ser de 10%”.
QUINTAS DA CBIC

Durante a live ‘Quintas da CBIC’,
do dia17 de junho, José Carlos Martins ressaltou a atuação da entidade
na busca por melhores condições de
importação de diversos materiais. O
presidente ainda pediu união do setor da construção para gerar volume e
garantir maior peso nas negociações.

“Peço que vocês se reúnam com os
sindicatos e entidades para agregar e
juntar grupos para fazer importações
com um volume de compra razoável
de vários tipos de materiais. Vamos
começar pelo aço que é emblemático,
volumoso, caro e muito impactante
no nosso produto final”, reiterou.

Martins ainda enfatizou o quanto
os aumentos recorrentes são nocivos
à vida dos brasileiros. “As pessoas
ficarão sem casa, sem viaduto, sem
creche, sem escola. Nós não devemos
nos omitir em falar para todo mundo.
Enquanto estivermos mobilizados, eu
tenho certeza que a nossa chance de
sucesso em nossas demandas é muito
maior”, concluiu.
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Projeto amplia competitividade do parque
industrial brasileiro com manutenção
preditiva de ativos por Gêmeos Digitais
Solução recebe R$ 3 milhões de financiamento da FINEP
para reduzir custos e aumentar a eficiência nas fábricas

Um grupo de empresas pernambucanas formado pela In Forma,
especializada em tecnologia da informação para Gestão de Ativos de infraestrutura, DI2WIN, referência em
Inteligência Artificial para Gêmeos
Digitais, e pelo CESAR, um dos maiores centros de inovação do país, especialista em transformação digital e
Internet of Things (IoT), acaba de re-

ceber a primeira parcela do aporte de
R$ 3 milhões concedidos pela agência
Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) para desenvolver um Gêmeo
Digital da Indústria 4.0. O objetivo é
modernizar a gestão das utilidades
industriais no Brasil e no mundo.
A proposta é aumentar a capacidade de produção industrial, com ga-

nhos de eficiência energética, sustentabilidade ambiental e qualidade da
produção, além de reduzir perdas de
produção e desgaste precoce de máquinas. Para obter tantos benefícios,
o projeto vai melhorar a alimentação
de energia elétrica, de água, de vapor,
de calor, de combustível e outras utilidades e também o tratamento dos
efluentes com impacto ambiental. O
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ponto focal da melhoria está em criar
um gêmeo digital, que é um software
que reproduz o comportamento e as
características das instalações industriais no mundo eletrônico. Assim,
pode-se analisar, simular e até predizer o comportamento futuro dos
equipamentos sem precisar fazer experimentos físicos sobre eles.
Mais ainda, o gêmeo digital pode
estar ligado a sensores que monitoram as instalações físicas, de maneira
que esteja permanentemente atualizado sobre o estado dos equipamentos. Isso permite reagir em tempo
real às variações nas condições de
funcionamento da planta industrial,
reduzir perdas e mitigar riscos de
catástrofes. Essa estrutura de sensoriamento, transmissão de sinais e
tratamento deles com inteligência artificial é chamada de IoT ou Internet
das coisas. IoT pode revolucionar o
desempenho dos ativos industriais e
é isso que In Forma, DI2WIN e CESAR
estão buscando.

As atividades do projeto se iniciaram desde 2020 e foram aceleradas
com o recebimento dos recursos da
Finep. A primeira etapa tem previsão
de término em setembro, quando o
primeiro MVP ou Produto Mínimo
Viável estará instalado em algumas
clientes-anjo, que são indústrias interessadas em servir de laboratório
para essa revolução na gestão das
suas utilidades. Ao longo do projeto
serão desenvolvidos quatro MVPs.
A experiência de mais de 20 anos
da In Forma na gestão da operação e
manutenção deste tipo de ativo mostra que o custo de uma manutenção
de urgência é entre 20 a 100 vezes
maior que o custo da mesma manutenção feita de forma programada.
Isto se deve às dificuldades logísticas
como mobilizar recursos humanos,
materiais e serviços de terceiros de
forma emergencial e o custo da falha
ocorrida, incluindo a perda do ativo
ou a redução do seu tempo de vida.
“Em especial, nos setores regulados,

o custo da falha pode ser muito alto
porque está relacionado à indisponibilidade de serviços essenciais e
sem reposição. Então, as falhas tanto
podem gerar perda de faturamento
como penalidades contratuais ou regulatórias”, afirma o CEO da In Forma,
Ismar Kaufman.

Segundo ele, a plataforma de virtualização proposta avança conceitos de engenharia e gestão de ativos
criando uma ponte entre áreas tradicionais da indústria e a ciência de dados avançada. “Mais que um ambiente
de réplica virtual, a solução se propõe
a integrar indústrias em diferentes
estágios tecnológicos, com diferentes
tecnologias de aquisição de dados,
visualização e modelagem, análise
de dados complexos e em tempo real,
que permita predições e prescrições
autônomas”, conclui.

Por sua vez, o diretor da DI2WIN,
Paulo Tadeu Araújo, explica que uma
das principais metas do projeto é buscar gêmeos digitais cognitivos que possam evoluir os conceitos anteriores na
direção de prescrições autônomas com
base em ações, correlações e resultados passados. “Este modelo permitirá a
criação de réplicas digitais multifacetadas do ambiente virtualizado integrada
com a tecnologia, a orientação a serviços, a modularidade, a descentralização
e a interoperabilidade da Indústria 4.0”,
diz Paulo Tadeu.
Para o diretor do CESAR, Benedito
Macedo, o grande mérito da proposta
é auxiliar no sentido da ampliação da
competitividade do parque industrial
brasileiro. “O produto tem o mérito de
transformar a manutenção preventiva em manutenção preditiva. Neste
sentido, é possível alcançar níveis de
eficiência e de custos capazes de colocar a indústria brasileira em um novo
patamar de competição”, argumenta.

Com mais de 25 anos de mercado, a In Forma é líder em soluções
para gestão de ativos em negócios
que atendam a regulação setorial,
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incluindo critérios rígidos de produtividade e segurança. Possuímos total
aderência de processos e da regulação do setor elétrico brasileiro com
diversas soluções ideais para organizações complexas, equipamentos de
alto valor, normas e regulações rigorosas que necessitam de integração
de processos. Nossa expertise agrega
valor imensurável às companhias,
pois garantimos qualidade durante
toda a implementação do software e
suas atualizações.
Apontada pela revista Algo Mais
como uma das 7 Startups mais promissoras do Porto Digital, esse jovem
empreendimento, a DI2WIN, tem no
seu corpo profissionais experientes
e reconhecidos no Brasil que durante os últimos 20 anos produziram o
maior conjunto de tecnologia de IA
Aplicada em padrões de processos
documentais na América Latina.

O CESAR é um centro de inovação que há 25 anos forma pessoas e
impulsiona organizações, potencializando suas estratégias digitais. Por
meio de um time diverso e multidisciplinar de cerca de mil colaboradores,
desenvolve soluções com qualidade
e impacto para os negócios, articulando talentos e conhecimento nos
ecossistemas onde está inserido. Atua
ao longo de todo o ciclo de inovação,
desenvolvendo soluções que apoiam
organizações em qualquer nível de
maturidade digital que se encontre.
A organização faz parte do Porto
Digital - parque que agrega em Recife mais de 300 empresas dos segmentos de Tecnologia da Informação,
comunicação e economia criativa. O
CESAR também possui regionais em
Sorocaba, Curitiba e Manaus, atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, e
administra a CESAR School, escola de
inovação criada com a finalidade de
capacitar profissionais para as novas
demandas de um mercado cada vez
mais disruptivo. Além disso, o CESAR
também atua na aceleração de novos
negócios.
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Valor da Produção Agropecuária de 2021
deve registrar aumento real de 11,8%
As lavouras tiveram um aumento do VBP de 15,8%. A pecuária, 3,8%.
Essas duas atividades obtiveram neste ano o mais elevado valor em 32 anos
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de maio deste ano
atingiu o valor de R$ 1,11 trilhão. A
cifra é 11,8% superior ao obtido em
2020, que foi de R$ 993,9 bilhões. As
maiores contribuições para o crescimento são observadas em arroz, milho, soja e carne bovina, que tiveram
dois anos consecutivos de forte aumento de preços reais.
As lavouras tiveram um aumento
do VBP de 15,8%. A pecuária, 3,8%.
Essas duas atividades obtiveram
neste ano o mais elevado valor em
32 anos.

Os produtos que tiveram os maiores acréscimos do VBP foram arroz
(5,7%), milho (20,3%), soja (31,9%)
e trigo (35,1%). Com crescimento
mais modesto, encontram-se cacau e
cana de açúcar.
De acordo com o coordenador de
Avaliação de Políticas e Informação
da Secretaria de Política Agrícola do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, José Garcia Gasques,
alguns grupos vêm trazendo contribuições negativas ao crescimento da
agropecuária, como a batata-inglesa,
café, feijão, laranja, tomate, uvas e
na pecuária, leite, suínos e ovos. Isso
ocorre, segundo ele, devido a efeitos
de menores preços ou de menores
quantidades produzidas.

Apesar de terem existido períodos de seca que afetaram lavouras,
como milho e feijão, os preços têm
contribuído para reduzir esse impacto. Esses efeitos foram sentidos,
principalmente, no Paraná e em

Mato Grosso. O milho foi particularmente prejudicado. A segunda safra,
que é a mais importante, teve uma
redução em relação a 2020, de 5 milhões de toneladas, e menor produtividade de grãos.
O crescimento do VBP pode ser
atribuído, como destacado em relatórios anteriores, ao excepcional desempenho das exportações de soja
em grãos e carnes, preços favoráveis
e a safra de grãos, que apesar de problemas de falta de chuvas ocorridos,
mesmo assim as projeções da Companhia Brasileira de Abastecimento
(Conab) e do IBGE são de uma safra
expressiva.
Os dados regionais do VBP continuam mostrando a liderança de Mato
Grosso com participação de 17,2%
no valor, Paraná 13,2%, São Paulo

11,2%, Rio Grande do Sul 10,8%, e
Minas Gerais 10%.
O QUE É 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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Agronegócio bate recorde
de US$ 14 bilhões em
exportações em maio
O mercado mundial vive um uso intensivo de commodities

O mês de maio deste ano registrou recorde nas exportações de produtos do agronegócio, com US$ 13,94
bilhões, alta de 33,7% em relação a
maio de 2020.

De acordo com análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, as vendas
foram influenciadas pelo incremento
nos preços internacionais das commodities. O índice de preço dos produtos do agronegócio exportados
pelo Brasil aumentou 24,6%, enquanto o crescimento do índice de quantum foi de 7,3%.
Analistas apontam que a pandemia precipitou uma nova era de uso
intensivo de commodities, na medida
em que os governos enfatizam a criação de empregos e sustentabilidade
ambiental, ao invés do foco na estabilidade financeira desencadeado
pela crise de 2009. Além disso, a forte
demanda chinesa permanece pressionando os preços de grãos, como

milho e oleaginosas, destinados à
recomposição e ampliação dos rebanhos suíno e de frango na China.

Apesar do forte incremento das
exportações do agronegócio, a participação do setor teve queda, diminuindo de 59,5% das exportações
totais brasileiras (maio/ 2020) para
51,7% (maio/ 2021).

As importações do agronegócio
subiram, passando de US$ 837 milhões (maio/2020) para US$ 1,22
bilhão (maio/2021), com alta de
13,5%. O saldo da balança ficou em
US$ 12,71 bilhões.

O complexo soja continua como
principal destaque, responsável por
praticamente 60% do valor das exportações do agronegócio no mês passado.
De acordo com o boletim da SCRI,
o cenário internacional da soja em
grão reflete baixos estoques norte-americanos e elevadas aquisições
chinesas.

As importações totais chinesas
de soja em grão cresceram 12,8%
em 2021, passando de 33,9 milhões
de toneladas, entre janeiro e maio de
2020, para 38,2 milhões de toneladas
na comparação com o mesmo período deste ano.

As exportações brasileiras registraram volume recorde de 16,4 milhões
de toneladas de soja em grão em maio
(+16,3%). O montante e a elevação do
preço médio de exportação (+34,5%;
US$ 447,73 por tonelada) geraram valor recorde de US$ 7,34 bilhões nas exportações do produto (+56,3%): +US$
2,64 bilhões em valor absoluto.
Em maio, a China foi o país que
mais importou soja em grãos (11,2
milhões de toneladas), equivalente a
68% do total exportado pelo Brasil ou
aumento absoluto de 1,1 milhão de
toneladas em relação a maio de 2020.
A União Europeia aparece na segunda
posição com 1,552 milhão de toneladas (-8,8%), seguida pela Turquia
com 730 mil toneladas (+74,5%).
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Agricultura brasileira será foco
global de financiamentos verdes
Especialistas acreditam que o país tem o maior potencial para captar parte importante de
US$ 37 trilhões de 87 gestoras que já assinaram metas de descarbonização em seus portfólios
No último dia de palestras do Santa Brígida Open Farm, versão virtual do
tradicional Dia de Campo ILPF, realizado
no dia 10/6, Leisa Souza, diretora para
América Latina do Climate Bond Initiative (CBI) falou que, apesar de ser líder em
emissões de títulos verdes na América
Latina, o Brasil ainda tem potencial para
crescer muito mais. No mundo, desde
2017, já foram emitidos US$ 1 trilhão de
títulos verdes; no Brasil, "apenas" US$ 9
bilhões. "Quando olhamos para o número
completo, 27% foram dos títulos são para
tratos da terra como preservação, plantação etc. São US$ 848 milhões para a agricultura e esperamos que isso se expanda.
Precisamos de US$ 1 trilhão por ano para
atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU", ressaltou Leisa. Ano passado, como forma de
contribuir para a captação e emissão de
novos títulos, o CBI publicou os critérios
de métricas de agricultura. Os critérios de
pecuária foram aprovados em março de
2021 e serão publicados no próximo 23
de junho, trazendo as atividades de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
na captação de financiamento sustentável. "Os títulos verdes vieram para ficar,
mas ainda precisa de muita informação
dos produtores de como fazer e como
aplicar. Nessa perspectiva, o ILPF é o
maior modelo de produção de alimentos
sustentável do Brasil", completou Leisa.
José Pugas, Head de ESG da JGP, mencionou em sua palestra que os créditos
verdes servirão para premiar o produtor
rural. "Já são US$ 37 trilhões e 87 gestoras de recursos no mundo que assinaram metas de descarbonização em seus
portfólios. O Brasil tem tudo para liderar
e ser o maior foco mundial na captação
destes recursos", indicou. "Mas temos
desafios a serem superados. Por exemplo: pagamentos por serviços ambientais
precisam ser negociados na bolsa, da

mesma forma que o mercado de carbono
precisa ser regulado no País", ressaltou.

Pugas anunciou que a cooperativa
Cocamar participará da primeira operação do Sustainable Agriculture Finace
Facility (SAFF), o primeiro mecanismo
financeiro estabelecido pela Rede ILPF.
"Ninguém mais do que o produtor depende do solo, da água e do clima. O agricultor carrega isso no DNA", completou.
IMPULSIONADORES DA
AGRICULTURA TROPICAL
SUSTENTÁVEL

Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola, também palestrou no evento sobre a produção agrícola e como a agricultura pode se integrar aos serviços
ambientais. "O número de habitantes
no planeta está aumentando e a necessidade por alimentos seguros também.
Para se ter uma ideia, na safra 21/22,
os países importadores vão demandar
173 milhões de toneladas de grãos. Alguém deverá produzir essa quantidade. Como vamos produzir tudo isso de
forma sustentável e segura? O Brasil
sabe como e ILPF é a resposta", disse.

Um estudo conduzido pela SLC
comprovou que, em solos mais protegidos e saudáveis, há mais estoque
de carbono. "Estimamos que conseguimos capturar 300 kg de carbono
por hectare ao ano. Na nossa área, são
cerca de 360 mil toneladas de CO2
equivalente no solo, o que equivale a
51 mil árvores", celebra Pavinato. "A
agropecuária poderá exercer um papel
importante como parte da solução do
problema de emissões dos Gases do
Efeito Estufa", concluiu.

E não tem como falar de evolução
da agricultura tropical brasileira e não
celebrar um dos principais responsáveis por pesquisas e desenvolvimento
da Embrapa: Alysson Paolinelli, indicado para o Nobel da Paz de 2021. O
Santa Brígida Open Farm foi finalizado
com uma mesa-redonda com grandes
nomes do agronegócio como o próprio
indicado Alysson Paolinelli; o Dr. Roberto Rodrigues, da FGV Agro; Dr. Durval Dourado, diretor da ESALQ/USP;
Evaldo Vilella, presidente do CNPQ;
Celso Moretti, presidente da Embrapa;
e Paulo Herrmann, presidente da John
Deere Brasil.
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Agricultura familiar tem 19% mais recursos
no Plano Safra 2021/2022
Serão destinados R$ 39,34 bilhões para financiamento pelo Pronaf, com juros de 3% e 4,5%
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e o
secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke, detalharam em live, nesta quarta-feira (23),
os recursos do Plano Safra 2021/22 para
agricultura familiar e ações do Governo
Federal para apoiar o pequeno produtor
realizadas desde 2019.
Na live da “Agricultura Familiar no
Plano Safra 2021/2022”, a ministra
destacou que os agricultores familiares foram prioridade na construção
do plano, com aumento de recursos
e menores taxas de juros. "Esse plano
privilegia a agricultura familiar, os pequenos produtores e está aí a resposta para o que discutimos juntos. Se ele
não foi maior, foi devido ao Orçamento, mas, dentro do possível, conseguimos privilegiar aqueles que precisam
de crédito, acreditam e estão inves-

tindo na agricultura brasileira".

No Plano 2021/22, anunciado
nesta terça-feira (22), os recursos
(custeio, comercialização e investimento) destinados à agricultura familiar tiveram crescimento em 19%.
Serão destinados R$ 39,34 bilhões
para financiamento pelo Pronaf, com
juros de 3% e 4,5%. Desse valor, são
R$ 21,74 bilhões para custeio e comercialização e R$ R$ 17,6 bilhões
para investimentos.
O secretário Fernando Schwanke
ressaltou que o plano atende várias
demandas apresentadas pelos agricultores familiares, como a ampliação
do valor da renda bruta para enquadramento no Pronaf, de R$ 415 mil
para R$ 500 mil. Outra medida foi o
aumento do limite de investimento
de R$ 330 mil para R$ 400 mil para

suinocultura, avicultura, aquicultura,
carcinicultura e fruticultura, e de R$
165 mil para 200 mil para os demais
empreendimentos.

"Os recursos do Pronaf e do médio produtor dispararam em relação
às outras linhas de crédito, mostrando o efetivo compromisso do Governo
Federal e do Ministério da Agricultura
com a agricultura familiar, com o aumento de 81% em relação aos Planos
anteriores”, afirmou Schwanke.

O novo Plano Safra fortalece a linha Pronaf Bioeconomia, reforçando
a sustentabilidade ambiental com a
inclusão da possibilidade de financiamento para sistemas agroflorestais,
construção de unidade de produção
de bioinsumos e biofertilizantes e projetos de turismo rural que agreguem
valor a produtos e serviços da socio-
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biodiversidade. A iniciativa impulsiona a inserção de agricultores familiares nos arranjos da bioeconomia.

Participaram do evento virtual o
diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Manuel Otero; o representante no Brasil da Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), Rafael Zavala; o
diretor do Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA) no
Brasil, Claus Reiner; o presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Aristides dos
Santos; a a secretária de Política Agrícola da Contag, Vânia Marques Pinto;
e o representante do IICA no Brasil,
Gabriel Delgado.
RESULTADOS

Durante a live, foram apresentados
resultados das ações do Mapa para a
agricultura familiar entre janeiro de
2019 e maio de 2021, alicerçadas em
três bases: crédito e seguro; tecnologia;
e comercialização e cooperativismo.
Para fomentar as organizações da
agricultura familiar, em 2020, o Mapa
ampliou de R$ 12 mil para R$ 60 mil o
limite para que cooperados acessem o
Pronaf Agroindústria. Houve também
a ampliação dos limites de financiamento para Cooperativas Singulares,
de R$ 15 milhões para R$ 20 milhões,
e para Cooperativas Centrais, de R$ 30
milhões para R$ 60 milhões. No período, foram 1.081 financiamentos contratados por cooperativas familiares,
somando R$ 4,4 bilhões.
Por meio do Pronaf Habitação,
quase 15 mil famílias construíram ou
reformaram suas casas, totalizando
R$ 629 milhões de financiamento até
maio deste ano. Essa linha de crédito
também possibilita que os filhos dos
pequenos produtores solicitem o financiamento, estimulando a sucessão
familiar rural e a permanência dos jovens no campo.

Lançado em 2020, o programa
Produzir Brasil, voltado para a incorporação de assentados a cadeias
de valor nas regiões, iniciou as atividades na Região Centro-Oeste com
6.726 beneficiários.

Sobre assistência técnica, Schwanke,
informou que está em andamento seleção de entidades executoras de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater)
para atender 7 mil agricultores assentados da Amazônia Legal e Região Fronteiriça. A iniciativa deve viabilizar, ainda, no
âmbito do AgroNordeste, tais serviços
para 15 mil assentados até 2023. Quanto à Ater Digital, está previsto repasse de
R$ 25 milhões para a execução das ações
pelas Empresas de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ematers), ampliando o
acesso dos agricultores a serviços modernos, ágeis e eficientes.
Por meio do programa AgroResidência, o Mapa está financiando 76
projetos de instituições de ensino,
voltados à qualificação técnica de 943
estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e afins. Mais
537 jovens devem ingressar no programa até o final do ano.

A inserção dos agricultores familiares nos arranjos da bioeconomia
é outro foco do Mapa, por meio do
programa Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade, que apoia projetos de
estruturação produtiva, transferência
tecnologia e plantas bioativas; e a linha

Pronaf Bioeconomia, que já concedeu
R$ 88,9 milhões em crédito até maio.

O Projeto Dom Helder Câmara,
com atuação em 838 municípios dos
11 estados na região do semiárido,
atende 53 mil famílias com serviços de
Ater. Coordenada pelo Mapa, a iniciativa tem parceria do Fida para combater
a pobreza e promover o desenvolvimento rural sustentável no semiárido.
Nos últimos dois anos, os produtos identificados com o Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf)
passaram de 700 para mais de 7.743,
promovendo o acesso competitivo
desses produtos ao mercado.

Entre ações para minimizar os
impactos da pandemia do coronavírus, o Mapa e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
garantiram a continuidade do acesso
dos alunos das escolas públicas aos
alimentos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), que
passaram a ser distribuídos em formas de kits.

Para promover o turismo rural em
propriedades de agricultores familiares, o Mapa e o Ministério do Turismo
criaram o projeto Experiências do Brasil Rural. Em maio, oito roteiros turísticos foram selecionados no primeiro
edital do projeto, que disponibilizará
apoio técnico para estruturação dos
destinos e empreendimentos.
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Desafios e
oportunidades
do agro brasileiro
O Brasil é o único país, entre os
grandes exportadores do agronegócio, que importa pouco. É ofensivo na
exportação e defensivo na importação, o que atrapalha acordos, segundo o professor e pesquisador Marcos
Jank, coordenador do Centro Global
de Agronegócios do Insper, em palestra ministrada para membros da
Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB).
"Em uma mesa de negociações, a
primeira coisa que os países pedem
são contrapartidas, mas temos muitas restrições para entrada de produtos. Acho que isso é um problema que
a gente precisa resolver. O Brasil deveria importar mais bens de capital,
tecnologia e insumos, por exemplo.
Poderíamos exportar mais frutas, lácteos e outros itens de valor agregado
se fôssemos menos protecionista",
afirmou Jank.

Terceiro maior exportador global,
o agro brasileiro alimenta mais de
1 bilhão de pessoas em 200 países números que o colocam no topo do
ranking dos mais diversificados em
destino das exportações.

"Poucos países conseguem esse
tipo de diversificação, os Estados Unidos são um deles. E isso ocorre mesmo com uma concentração na China.
Aqui vale registrar que, nesse caso, a
dependência é recíproca, os chineses
também dependem do Brasil", observou Jank.

Por outro lado, na diversificação
por produtos, o Brasil está entre os
piores do mundo, segundo o especialista. São poucos produtos, basicamente uma dezena de commodities puxada pela soja. Jank defendeu
a diversificação para outras cadeias
produtivas, como frutas, pescados,
lácteos e produtos de maior valor adicionado.

"De maneira geral, o que puxa as
exportações brasileiras é o aumento
dos volumes e essa demanda asiática
incrível! Estamos no século da Ásia
para o agronegócio, grande região
destino do agro brasileiro, que é deficitária em comida", atestou.

Ao fim da palestra, Jank se mostrou
otimista quanto ao futuro do agronegócio por dois fatores: a transforma-

ção logística e a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Ao todo,
66% do território nacional é composto
por vegetação nativa, 21% por pasto e
9% por áreas de plantio. A agricultura,
segundo o professor, tende a crescer
utilizando as terras de criação de gado.
"Temos uma imensa reserva de
pasto, a produtividade na pecuária
vem crescendo, e é nesse pasto que a
lavoura vai ser ampliada. Existe muito potencial para a agricultura sem
desmatar a floresta, esse processo já
é uma realidade. Obviamente, é preciso que os governos e a sociedade
como um todo controlem a ilegalidade", alertou o pesquisador.
Quanto à logística, Jank lembrou
que apesar do setor de agronegócios
ter migrado para a Região Centro-Oeste, a logística continuou costeira, restando ao meio do país apenas
estradas de baixa qualidade. Para o
professor, porém, com o surgimento
de novas ferrovias, como Ferrogrão e
Ferronorte, ligando o Mato Grosso e
arredores aos portos e outros modais,
o panorama do agro deverá mudar
bastante em uma ou duas décadas.
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Desempenho do PIB de Minas Gerais ficou inferior
à média nacional do 1º trimestre de 2021
A Fundação João Pinheiro divulgou,
no dia 10 de junho, os resultados do PIB
– Produto Interno Bruto de Minas Gerais
relativos ao 1º trimestre deste ano: queda de 0,2% na comparação ao último período do ano passado. Houve crescimento na Agropecuária (0,8%) e no Setor
de Serviços (0,2%), mas constatou-se
recuo de 0,4% no Setor Industrial.
Com isso, o resultado do Estado
destou do apurado em relação ao
Brasil, que registrou crescimento de
1,2% no mesmo período.

O coordenador de Contas Regionais
da Fundação João Pinheiro, Raimundo
Souza, prevê um crescimento de 4% a
5% no PIB mineiro deste ano, acompanhando o ritmo que deve seguir a economia brasileira. Segundo ele, a produ-

Preço do minério de ferro
Correção foi curta no mercado à vista. Preço em US$/ton em Qingdao
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ção de 2020 foi muito ruim por conta
do primeiro semestre, que teve queda
acentuada. “Por isso, verificamos com
muita clareza o peso do auxílio emergencial concedido pelo governo federal.
Injetou diretamente na veia da economia do país uma demanda imediatamente respondida por vários setores
como supermercados, produção de alimentos e construção civil, que puxaram
a recuperação econômica do segundo
semestre de 2020 para cá”, observou.
Nos primeiros cinco meses de
2021 Minas Gerais registrou, no acu-
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mulado do período, um superávit de
US$ 9,682 bilhões na Balança Comercial estadual, montante 56% superior
aos US$ 6,175 bilhões apurados em
igual período de 2020. Os dados são
da Secretária Especial de Comércio
Exterior e Assuntos Internacionais –
SECINT, do Ministério da Economia.
Esse desempenho se deu graças à
recuperação das economias asiáticas,
europeia, americana, bem como a valorização do dólar em relação ao real.

De acordo com o analista de Estudos
Econômicos da FIEMG – Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais,
Marcos Marçal, o minério de ferro e os
alimentos vêm puxando o desempenho
da balança comercial mineira neste
exercício. Segundo ele, Mais de 47% das
exportações do Estado no acumulado de
2021 foram do insumo siderúrgico que
tem sido favorecido ainda pela elevação
do preço no mercado internacional e
pela recuperação da economia asiática,
principalmente a chinesa.
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PIB de Minas Gerais em 2020 foi menos pior
do que o brasileiro, retraiu 3,9% e somou
US$ 125,53 bilhões
Já no acumulado da última década, a economia mineira retraiu 2,37%
e registrou desempenho pior do que a média brasileira
O PIB-Produto Interno Bruto
de Minas Gerais, considerado o 3ª
maior entre os estados brasileiros,
vem apresentado desempenho medíocre na maior parte dos anos do
século XXI e, em nove deles – (2002,
2003, 2004, 2005, 2010, 2012, 2016
e 2017 e 2020) é que houve registro
de desempenho melhor do que a média verificada em relação ao Brasil.
Há uma particularidade nos anos em
que o crescimento econômico de Minas supera o brasileiro: nesse período constata-se que, em sua maioria,
houve uma significativa valorização
dos preços das commodities e, em
especial, do minério de ferro.
Em 2020, análises preliminares da FJP-Fundação João Pinheiro,
divulgadas em março último, revelaram que o PIB de Minas Gerais
recuou 3,93% - o que corresponde
a uma variação 0,13 pontos percentuais inferior à queda de 4,06% ocorrida na economia nacional.
De 2011 a 2020, a taxa de variação do PIB de Minas Gerais registra
uma retração média de 0,22% ao ano
e de 2,43% no acumulado do período
– contra uma expansão média anual
de 0,30% e acumulada de 2,69%
do Brasil, respectivamente. Já o desempenho da economia mundial, no
mesmo período, alcançou uma média anual de 2,84% de crescimento
- acumulando expansão de 32,03%.
Dados preliminares apontam que
a participação relativa de Minas Gerais no PIB nacional em 2020 deve
ter sido de 8,957%.

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

Minas Gerais

Brasil

2011

2,48

3,97

4,27

2013

0,47

3,01

3,46

2012

3,33

2014

-0,70

2016

-2,00

2015

2017

2018

0,50

-4,26

-3,55

1,66

1,33

1,33

2019

-0,54*

2020

1,92

-3,28
1,78

1,41

Mundo

3,53

3,56

3,49

3,29

3,76

3,57

2,76

Média

-3,93*
- 0,17

-4,06
0,27

-3,27

Acumulada

-2,37

2,30

30,54

2,73

Estimativas da FJP-Fundação João Pinheiro/FMI
Fonte: FMI-World Economic Outlook-abril 2020/IBGE/FJP/MinasPart Desenvolvimento

TAXA DE VARIAÇÃO NO TRIMESTRE CONTRA TRIMESTRE ANTERIOR
DO ÍNDICE DE VOLUME DO PIB TRIMESTRAL - MINAS GERAIS E BRASIL
1º TRIMESTRE/2018 - 1º TRIMESTRE/2021

Fontes: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi),
Coordenação de Contas Regionais; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
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Em 2020, a Renda Per Capita dos
mineiros alcançou US$ 5.851,98 – inferior à registrada em 2008, de US$
7.663,28.

A MinasPart Desenvolvimento
estima que, em 2020, o PIB de Minas
Gerais totalizou US$ 125,51 bilhões
e equivale, atualmente, a quase à
metade do valor que prevalecia no
início da década de 2011, quando
atingiu US$ 240,77 bilhões.
RESULTADO DO
1º TRIMESTRE DE 2021

Após apresentar variações positivas nos dois últimos trimestres
de 2020, o índice de volume do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro
registrou ligeira queda (-0,2%) no
primeiro trimestre de 2021. Os números são parte do Informativo FJP
– Contas Regionais: PIB MG – 1º trimestre de 2021 e foram apresentados no dia 10 de junho, durante webinar promovido pela Fundação João
Pinheiro (FJP).

A íntegra do relatório da Fundação João Pinheiro sobre o desempenho do PIB mineiro está a seguir:
No período avaliado, o PIB brasileiro teve expansão de 1,2%. “Tanto
em Minas quanto no Brasil, a crise
econômica associada à pandemia
da covid-19 teve um formato em V.
No país como um todo, o mergulho
e a recuperação foram mais pronunciados do que no estado”, explicou o
coordenador de Contas Regionais da
FJP Raimundo de Sousa Leal Filho.

Um dos principais fatores que
explica a diferença entre as economias estadual e nacional foi o desempenho desfavorável da atividade
de energia e saneamento em Minas
Gerais, provocado, principalmente,
pela redução na geração de eletricidade. Com isso, o volume de Valor
Adicionado Bruto (VAB) do segmento recuou 6,4% na comparação com
o trimestre imediatamente anterior

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

EDIÇÃO 290

EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE TOTAL DO ESTADO E DAS
PRINCIPAIS USINAS HIDRELÉTRICAS - MINAS GERAIS - JAN/2020 - MAR/2021

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

TAXAS DE VARIAÇÃO REAL (%) DO PIB E DO VALOR ADICIONADO DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS POR DIFERENTES ÓTICAS DE COMPRARAÇÃO
MINAS GERAIS E BRASIL - 1º TRIMESTRE/2021
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EVOLUÇÃO DO PIB TRIMESTRAL CORRENTE DE MINAS
GERAISMINAS GERAISMINAS GERAISMINAS GERAIS
(EM R$ BILHÕES) E DA PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO
NACIONAL - 1ºTRIMESTRE/2017 - 1º TRIMESTRE/2021

A indústria de transformação
também contribuiu para a retração
da economia mineira, com recuo de
-1,7% em relação ao quarto trimestre de 2020. Nesse contexto, a queda
do volume de produção da fabricação de papel e celulose, máquinas
e equipamentos, bebidas, produtos
químicos e do refino de petróleo e
biocombustíveis foi determinante
para o resultado negativo em Minas
Gerais. No Brasil, no mesmo período,
a redução no volume de VAB do segmento foi de 0,5%.

Já a indústria extrativa mineral foi a atividade que apresentou a
maior variação positiva no volume
de VAB (7,4%) no primeiro trimestre
de 2021 no estado, comparativamente ao quarto trimestre de 2020, especialmente pela evolução positiva dos
preços internacionais das principais
commodities minerais, sobretudo o
minério de ferro. Na mesma base de
comparação, a atividade de extração
mineral expandiu 3,2% no âmbito
nacional.
Na comparação com os três primeiros meses do ano passado, o
segmento da indústria no estado
apresentou resultado positivo. “No
primeiro trimestre de 2021, o VAB
industrial de Minas Gerais esteve
4,9% acima do observado no primeiro trimestre de 2020”, observou Leal.
O agrupamento outros serviços,
que registrou queda de 0,7% nos
três primeiros meses de 2021, também foi relevante para explicar o recuo do nível de atividade econômica
em Minas Gerais. Enquanto esse segmento evoluiu positivamente (0,5%)
na economia brasileira, na comparação com o quarto trimestre de 2020,
em Minas Gerais o agrupamento vem
registrando performance desfavo-

Fontes: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi),
Coordenação de Contas Regionais; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

rável e desempenho modesto nos
segmentos que dependem mais diretamente do fluxo de pessoas (serviços prestados às famílias, serviços
domésticos, serviços de hospedagem
e alimentação fora dos domicílios e
atividades turísticas).

Mesmo com resultados positivos
no primeiro trimestre de 2021, as
atividades de comércio (0,5%) e de
transporte (1,6%) tiveram desempenho ainda inferior ao observado
em âmbito nacional. No período, no
Brasil, a expansão registrada para o
comércio foi de 1,2% e, para o transporte, de 3,6%.
No setor agropecuário, o crescimento observado no primeiro trimestre de 2021 em Minas Gerais foi
de 0,8% e, no Brasil, de 5,7%. “No
entanto, na comparação com o mesmo trimestre de 2020, período em
que as proporções e safras colhidas
são, nesse caso, semelhantes, a expansão no estado (5,4%) foi ligeiramente superior à observada em
âmbito nacional (5,2%)”, esclareceu
Raimundo Leal.

A construção civil foi outra atividade em que o desempenho de
Minas Gerais (3,1%) foi superior
ao observado no cenário nacional
(2,1%) no primeiro trimestre de
2021. Já o volume de VAB da administração pública estadual apresentou ligeira redução, de 0,1%,
no primeiro trimestre de 2021, em
relação ao trimestre imediatamente anterior. No país, nesse mesmo
período, houve redução de 0,6% no
volume de VAB.”
O PIB de Minas Gerais no primeiro trimestre de 2021 foi estimado em
R$ 180,2 bilhões e representou 8,8%
do PIB nacional no trimestre de referência (Gráfico 3). Desse total, R$ 21,5
bilhões dizem respeito aos impostos
indiretos líquidos de subsídios e R$
158,6 bilhões referem-se ao Valor
Adicionado Bruto (VAB). Em Minas
Gerais, na composição setorial relativa ao primeiro trimestre de 2021, o
VAB agropecuário foi responsável por
R$ 15,6 bilhões (9,8% do total); o da
indústria, por R$ 43,8 bilhões (27,6%
do total); o dos serviços, por R$ 99,3
bilhões (62,6% do total).
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MARCAS DE SUCESSO | MINAS GERAIS

Top of Mind 2021
PREMIAÇÃO DE MERCADOCOMUM
SERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO
MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios,
ora em seu 28º ano de circulação selecionou, com base em pesquisa
realizada na capital e no interior do Estado, os vencedores do
26º Prêmio Top of Mind – Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 2021

O Top of Mind, que neste ano completa 26 anos, reconhece as Marcas de
Sucesso de Minas Gerais, escolhidas
por critérios eminentemente técnicos.
Pesquisa de opinião, encomendada
com exclusividade, por MercadoComum, à Quaest Consultoria e Pesquisa
foi realizada durante o período de 24
de fevereiro a 29 de março de 2021 e
contou com 1.513 entrevistas nos 50
maiores municípios de Minas Gerais,
tendo todas as respostas apuradas sob
a forma espontânea.

A solenidade de premiação ocorrerá através da realização de dois
eventos: “I e II Webinar Prêmio Top of
Mind – MercadoComum – Marcas de
Sucesso – Minas Gerais – 2021”, que
serão realizados exclusivamente com
esse objetivo em agosto, às 18 horas
dos dias 11 - quarta-feira e 12 – quinta-feira. Durante a realização do II Webinar é que serão divulgados os vencedores da Categoria Top do Top of Mind
de Minas Gerais – 2021, considerada a
mais elevada da premiação.

NESTE ANO HAVERÁ, COMO
CONTEÚDO DOS EVENTOS
VIRTUAIS:
a) – Apresentação Inicial: Economista Paulo Brant - Vice-Governador de Minas Gerais; b) - Palestra Especial sobre
“A Importância da Marca e da sua Divulgaçã” – Adriana Machado, Presidente da
Tom Comunicação; c) – Palestra “Gestão Baseada em Dados – O Impacto nas
Decisões e no Capital Humano” – a ser
proferida por Elton Moraes – Ph.D. em
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Psicologia pela University of Cambrigde
– Reino Unido e Sócio-Diretor da Weplace e) – Palestra “Por Onde Caminham
as Economia Brasileira e Internacional”
– Luis Paulo Rosenberg – Ph.D. em Economia pela Vanderbilt University – Estados Unidos – f) - Depoimentos ao vivo
de diretores de empresas sobre algumas
marcas vencedoras desta premiação;
g) Apresentação do Relatório sobre as
marcas Top of Mind de Minas Gerais
e detalhamento da pesquisa realizada
por Quaest – Instituto de Opinião – Felipe Nunes - Ph.D. em Ciência Política e
Mestre em Estatística pela Universidade
da Califórnia em Los Angeles (UCLA).; h)
– “Coisas e Causos Mineiros”, narrados
pelo escritor Olavo Romano – ex-presidente da Academia Mineira de Letras;
i) – Apresentação poética e musical pela
cantora e empresária mineira Glau-

METODOLOGIA
Foram realizadas, no total,
1.513 entrevistas. A amostra foi
desenhada proporcionalmente à
população residente nos municípios selecionados, considerando-se o sexo e a faixa etária, a partir
de dados disponibilizados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Tornou-se
desnecessário aplicar qualquer
tipo de peso, dado que os perfis
coletados corresponderam ao planejamento amostral.

A margem de erro máxima
estimada é de 2,5 pontos percentuais considerando os resultados
obtidos para o total da amostra,
5,6 pontos percentuais para Belo
Horizonte e 2,8 pontos percentuais
para o interior (considerando todos os municípios). O intervalo de
confiança é de 95%, o que significa
que há probabilidade de 95% de os
resultados dessa pesquisa retratarem o momento atual, considerando a respectiva margem de erro.

ESPECIAL

cia Nasser; j) – Divulgação das Marcas
Top do Top of Mind de Minas Gerais de
2021; k) - Palavras e depoimentos dos
principais executivos das respectivas
empresas vencedoras da premiação; l)
Encerramento - “As Marcas das Gerais”
– Carlos Alberto Teixeira de Oliveira –
Presidente de MercadoComum.
MercadoComum circulará, no mês
de agosto, com uma edição impressa
juntamente com outra edição eletrônica especial, contendo o descritivo da
pesquisa e sua metodologia, além de
matérias jornalísticas específicas sobre
as empresas vencedoras, destacando a
importância e o relevante papel exercido por esta iniciativa, que é também
o de procurar ampliar a divulgação da
imagem econômica e social de Minas,
aumentando as chances de atração
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de novas empresas para o Estado e de
amplificar os negócios daquelas aqui
já presentes. As edições eletrônicas de
MercadoComum são encaminhadas diretamente, via e-mail, a um público superior a 100 mil formadores de opinião
em Minas e em todo o país.

Este 26º Prêmio Top of Mind
– MercadoComum – Marcas de Sucesso – Minas Gerais - 2021 já conta,
inicialmente, com os apoios especiais
da ACMinas – Associação Comercial
e Empresarial de Minas; ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas
Gerais; Drogaria Araujo S.A.; IBEF-MG
– Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças de Minas Gerais; Fórum JK de
Desenvolvimento Econômico; MinasPart- Desenvolvimento Empresarial e
Econômico Ltda. e UNIMED-BH.

SOBRE O TOP OF MIND
“Top of Mind” é um termo em inglês que, em tradução literal significa
“topo da mente”, ou seja, o que cada indivíduo se lembra primeiro a respeito
de qualquer coisa, espontaneamente
e sem nenhum tipo de estímulo. Cada
consumidor tem preferências e marcas enraizadas em seu pensamento.
Dessa forma, a metodologia Top of
Mind é utilizada para medir o que é
mais lembrado por determinada parcela da população – a partir das respostas dadas, temos as marcas e empresas Top of Mind.
As perguntas do Top of Mind são
abertas e o entrevistado responde o
que vem à mente, sem nenhum tipo de
estímulo, dado que nenhuma opção de
resposta é estimulada.

Os entrevistadores também não
realizaram nenhum tipo de explicação
nem apresentaram exemplos sobre
determinado segmento ou categoria
durante a aplicação do questionário,
caso o respondente apresentasse dúvida. Se não viesse nenhuma marca na
cabeça do respondente ou se ele não

soubesse o significado de determinada categoria, coube ao pesquisador
registrar “Não sabe/Nenhuma”.
Além disso, foram sorteados segmentos que foram excluídos da pesquisa em 2021, e outros novos foram
incluídos, de forma a se ampliar o
conjunto de categorias a serem perguntadas, e também oferecer ao público uma dinâmica diferente a cada
premiação.
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SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO
CATEGORIA ESPECIAL – Top do
Top - Reservada às premiações especiais. Destina-se à premiação das
marcas que mais se destacaram, de
forma substancial e diferenciada em
relação às demais, conforme aferição da pesquisa. Na atual versão são
aquelas mais citadas pelos entrevistados, ou seja, as que obtiveram
o maior percentual de respostas da
pesquisa realizada.

Serão premiadas as marcas mais
lembradas de BH, Interior e Geral. As
classificações serão divulgadas apenas durante a Webinar de premiação
do 26º Top of Mind – MercadoComum
– Marcas de Sucesso – Minas Gerais –
2021, do dia 8 de julho. Encontra-se
habilitadas para esta premiação as
seguintes Marcas: 3 Corações, Araujo,
Aymoré, Gallo, Leitura, Localiza, Samsung, Suvinil, Unimed (BH e Interior);
Estas “Marcas Top do Top of Mind
de Minas Gerais” – ou seja, aquelas
que obtiveram o maior percentual de
respostas espontâneas dos mineiros
serão apenas conhecidas e divulgadas
durante a webinar de premiação e
consistirá na premiação das cinco primeiras marcas que obtiveram a maior
resposta geral, tanto em relação à Capital, ao Interior do Estado e no cômputo geral. No tocante aos grupamentos por sexo, faixa etária, classe social
e grau de instrução serão destacadas
aquelas que conquistaram os primeiros lugares da pesquisa.

CATEGORIA EXCELÊNCIA – É a
Categoria mais elevada. Nesta situação, significa que a marca vencedora
obteve mais de 50% das respostas
válidas e espontâneas dos entrevistados, de um determinado segmento.
A margem de erro prevista de 2,5%
sempre é considerada. São praticamente nulas as chances de se ocorrer
empates técnicos. Neste ano são em
número de 20 os vencedores desta
Categoria.

SETORES ECONÔMICOS PESQUISADOS
Setor 		

Itens Pesquisados

Marcas Vencedoras

1 - Alimentos e Bebidas

12

18

3 - Comunicações

4

8

2 - Compras e Construção
4 - Higiene e Saúde

5 – Institucional, Lazer, Transporte e Serviços
Total		

10
7

11

44

12
9

15

62

MERCADOCOMUM circulará, em julho, com uma edição especial alusiva ao
evento e contendo o descritivo da pesquisa, além de matérias jornalísticas sobre
as marcas campeãs de Minas Gerais.

Presidente Itamar Franco prestigiou solenidade do VII Prêmio Top of Mind realizado
no MinasCentro e que contou com um público de 3.000 pessoas.

CATEGORIA LIDERANÇA – Significa não ter a marca obtido mais de
50% das respostas válidas e espontâneas dos entrevistados, de um determinado segmento. No entanto, o percentual de respostas obtido confere
a ela a liderança daquele segmento.
A margem de erro prevista de 2,5%
é também considerada e pode haver
mais de uma marca vencedora, configurando-se nesta situação, a existência de empate técnico. A premiação
deste ano constatou a existência de 27
marcas vencedoras nesta Categoria.

CATEGORIA EXPRESSÃO – Significa que a marca obteve mais de 10%
das respostas válidas e espontâneas
dos entrevistados, de um determinado segmento. No entanto, o percentual de respostas não foi o suficiente
para conferir a ela a liderança ou a excelência desse segmento. A margem
de erro prevista é de 2,5% e pode
haver mais de uma marca nessa condição, considerando-se a existência
de empate técnico. A premiação deste
ano constatou a existência de 15 marcas vencedoras nesta Categoria.
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OS NÚMEROS DO TOP OF MIND EM MG

34.308
entrevistas
realizadas

1.475

Segmentos
pesquisados

2.305

Marcas premiadas
em diversas
categorias

AS MARCAS MAIS PREMIADAS DE
MINAS GERAIS NESTES 26 ANOS
Nestes 26 anos de realização do Prêmio TOP OF MIND em Minas Gerais,
apenas quatro marcas conquistaram todas as premiações anuais deste TOP OF
MIND. Desde o seu início, são as seguintes as marcas consideradas as mais premiadas em Minas:

26 premiações

23 premiações

Fiat Automóveis; Produtos
Itambé; Planos de Saúde
Unimed-BH e Unimed-MG.

Rádio Itatiaia

25 premiações
Café 3 Corações

Vencedores do IX Prêmio Top of Mind – realizado no MinasCentro, em Belo Horizonte

22 premiações
Biscoitos Aymoré e Empresa
de Ônibus de Viagem Gontijo
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São as seguintes as marcas vencedoras deste XXIV
PRÊMIO TOP OF MIND – MERCADOCOMUM – MARCAS DE
SUCESSO – MINAS GERAIS – 2021:
RELAÇÃO DAS MARCAS VENCEDORAS | ORDEM ALFABÉTICA
Marca		
3 Corações
Araujo		
Araujo		
Aymoré
Azul		
Banco do Brasil
Bem Brasil
BH		
BH		
BH		
Brahma
Braunas
Caixa		
Casas Bahia
CEMIG		
CEMIG		
Centauro
Colgate		
Cristal		
Del Valle
Estado de Minas
Fiat		
Friboi		
Gallo		
Gol		
Gontijo		
Heineken
Hermes Pardini
Ibis		
Itambé		
Itambé		
Itatiaia		
Itaú		
Jovem Pan
Leitura		
Localiza
Magazine Luiza
Mater Dei
Mercado Livre
Minas Shopping
Natura		
Nestlé		
Oi		
Ouro Minas
Petrobras
Pif Paf		
Pif Paf		
Porto Alegre
Prosegur
Sadia		
Samsung
Skol		
Super Notícia
Suvinil		
Tang		
TIM		
Unimed-BH
Unimed-BH
Unimed Federação
Ypê		
Veja		
Vivo		

Segmento
Café
Drogaria (BH)
Site Venda Medicamentos
Biscoito
Cia. Aérea Nacional
Finanças
Batata Industrializada
Shopping Center (BH)
Supermercados (BH)
Supermercado (Interior)
Cerveja
Tijolos
Banco
Loja Prods. Eletrodomésticos
Empresa Estatal
Empresa Mineira
Loja de Artigos Esportivos
Produto de Higiene Pessoal
Açúcar
Suco
Jornal Diário
Carro Nacional
Carne
Azeite
Cia. Aérea
Emp. Transp. Passageiros
Cerveja
Emp. Anal. Clínicas (BH)
Hotel (BH)
Doce Industrializado
Leite
Emissora de Rádio (BH)
Finanças
Emissora de Rádio (BH)
Livraria/Papelaria (BH)
Locadora de Veículos
Loja Prods. Eletrodomést.
Hospital (BH)
Site de Compras
Shopping Center (BH)
Marca do Meio-Ambiente
Doce Industrializado
Oper. Telefonia Celular
Hotel (BH)
Marca brasileira
Alimentos Congelados
Batata Industrializada
Queijo
Emp. Transp. Valores
Alimentos Congelados
Aparelho Telefone Celular
Cerveja
Jornal Diário
Tinta de Parede
Suco
Oper. Telefonia Celular
Plano de Saúde (BH)
Hospital (BH)
Plano de Saúde
Prod. Limpeza Doméstica
Prod. Limpeza Doméstica
Operadora Telef. Celular

Categoria
Excelência
Excelência
Excelência
Excelência
Expressão
Liderança
Liderança
Expressão
Excelência
Liderança
Liderança
Excelência
Liderança
Liderança*
Excelência
Expressão
Liderança
Liderança
Excelência
Liderança
Liderança
Excelência
Excelência
Excelência
Liderança
Liderança
Expressão
Excelência
Expressão
Liderança
Liderança
Liderança
Expressão
Expressão
Excelência
Excelência
Liderança*
Liderança*
Excelência
Liderança
Liderança
Expressão
Expressão*
Liderança
Liderança
Expressão
Expressão
Liderança
Excelência
Liderança
Excelência
Expressão*
Expressão
Excelência
Expressão
Expressão*
Excelência
Liderança*
Excelência
Liderança*
Liderança*
Liderança

Marcas vencedoras do XV Prêmio Top of Mind realizado
nos salões do Hotel Ouro Minas

O Hospital Mater Dei é tradicional vencedor do Prêmio Top of Mind.
Foto: Dr. José Salvador Silva, fundador da instituição

Salões do Automóvel Clube de Minas Gerais, durante Jantar de
Congraçamento às Marcas Vencedoras do Top of Mind de Minas Gerais
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MARCAS VENCEDORAS POR CATEGORIA
CATEGORIA EXCELÊNCIA – (20)

Coquetel no Automóvel Clube de Minas Gerais

Segmento
Açúcar		
Aparelho Telefone Celular
Azeite		
Biscoito
Café		
Carne		
Carro Nacional
Drogaria (BH)
Empresa Estatal
Empresa de Transp. de Valores
Laboratório Análises Clínicas-(BH)
Livraria/Papelaria (BH)
Locadora de Veículos
Plano de Saúde (BH)
Plano de Saúde Interior
Site de Compras
Site de Venda de Medicamentos
Supermercados (BH)
Suvinil		
Tijolos (BH)
Tinta de Parede

CATEGORIA LIDERANÇA – (27)

Mesa Principal do X Prêmio Top of Mind realizado nos salões
do Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte

Alimentos Congelados
Batata Industrializada
Cerveja		
Cia. Aérea Nacional
Doce Industrializado
Emissora de Rádio (BH)
Empresa de Ônibus de Passageiros
Finanças
Finanças
Hospital (BH)
Hospital (BH)
Hotel (BH)
Jornal Diário
Leite		
Loja de Artigos Esportivos
Loja de Prods. Eletrodomésticos
Loja de Prods. Eletrodomésticos
Marca Brasileira
Marca do Meio-Ambiente
Queijo 		
Produto de Higiene Pessoal
Produto de Limpeza Doméstica
Produto de Limpeza Doméstica
Operadora Telefonia Celular
Shopping Center (BH)
Suco		
Supermercado – Interior

CATEGORIA EXPRESSÃO – (15)

Público presente ao X Prêmio Top of Mind – MercadoComum – em maio
de 2005, no MinasCentro, em Belo Horizonte – Minas Gerais.

Alimentos Congelados
Batata Industrializada
Cerveja		
Cerveja		
Cia. Aérea Nacional
Doce Industrializado
Emissora de Rádio (BH)
Empresa Mineira
Finanças
Hotel (BH)
Jornal Diário
Operadora de Telefonia Celular
Operadora de Telefonia Celular
Shopping Center (BH)
Suco		

Marca
Cristal
Samsung
Gallo
Aymoré
3 Corações
Friboi
Fiat
Araujo
CEMIG
Prosegur
Hermes Pardini
Leitura
Localiza
Unimed-BH
Unimed-Federação
Mercado Livre
Araujo
BH
Tinta de Parede
Braunas
Suvinil
Sadia
Bem Brasil
Brahma
Gol
Itambé
Itatiaia
Gontijo
Banco do Brasil*
Caixa*
Mater Dei*
Unimed*
Ouro Minas
Estado de Minas
Itambé
Centauro
Casas Bahia*
Magazine Luiza*
Petrobras
Natura
Porto Alegre
Colgate
Veja*
Ypê*
Vivo
Minas Shopping
Del Valle
BH
Pif Paf
Pif Paf
Skol*
Heineken*
Azul
Nestlé
Jovem Pan
CEMIG
Banco Itaú
Ibis
Super Notícia
Oi*
TIM*
BH
Tang

*Empate Técnico
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança
ação pioneira no Brasil: o Destrava Minas 853
Cerimônia de lançamento do projeto reuniu autoridades de diversos
órgãos públicos e instituições (Crédito: Riva Moreira/TJMG)
Riva Moreira/TJMG

Cerimônia de lançamento do projeto reuniu autoridades de diversos órgãos públicos e instituições

O Projeto Destrava Minas 853,
é mais uma ação pioneira no País,
lançada no dia 17 de junho último
pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais. Por meio da mediação, visa
solução de conflitos que envolvem
obras públicas paralisadas em todos
os municípios mineiros. O objetivo é
desemperrar processos travados por
liminares ou atuar na fase pré-processual nas demandas com potencial
de serem judicializadas.

Na solenidade foi assinada uma
Portaria Conjunta, para a formalização

das parcerias, criando de um comitê
Interinstitucional formado por representantes do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Ministério
Público, Defensoria Pública, pelo Município de Belo Horizonte e pela Associação Mineira de Municípios.

O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, afirmou
que o projeto Destrava - Minas-853 é
uma iniciativa que já nasce bem-sucedida, por representar a união de diversas
esferas do poder público, em um esfor-

ço de cooperação conjunta, em prol do
bem comum. "A parceria entre instituições para solucionar controvérsias que
impedem importantes progressos para
nossas cidades é uma responsabilidade
coletiva que abraçamos."
O desembargador Gilson Soares
Lemes disse ainda que, a partir da
identificação dos gargalos judiciais
ou dos potenciais conflitos, as partes
serão chamadas à mesa de negociações. "Por meio da conciliação e da
mediação, e dentro de um clima de
confiança criado pela intermediação
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do Judiciário, as partes poderão dialogar. Isso permitirá que os diversos
e complexos meandros das questões
sejam explicitados e discutidos, e as
próprias partes terão a oportunidade
de chegar a um acordo que possibilite
a retomada das obras", afirmou.

O presidente do TJMG afirmou
que, ao oferecer meios para imprimir
mais celeridade à resolução de conflitos que envolvam a administração
pública, o novo projeto tem o potencial de beneficiar em grande escala a
população mineira, por meio da retomada de obras que irão injetar recursos nos municípios, gerando emprego
e renda e atraindo, inclusive, outros
investimentos. "A medida tem ainda o
condão de representar economia para
o erário, posto que obras interrompidas, quase sempre, passam por um
processo de sucateamento, gerando
desperdício de recursos materiais, financeiros e de mão de obra. Além disso, serão concluídas obras essenciais
para dar efetividade a importantes políticas públicas, sem a necessidade de
aguardar todo o trâmite de uma movimentação processual padrão".
MAPEAMENTO

Por meio do projeto Destrava Minas 853, os procuradores municipais
farão um levantamento das obras
paralisadas, em seus respectivos municípios, que impactam o desenvolvimento econômico e social. Com essa
listagem, caberá ao comitê propor a
adoção de medidas para solucionar
os entraves e permitir que as obras
sejam retomadas. A atuação do Projeto abrange não apenas as obras públicas paralisadas por decisões judiciais
de caráter liminar como os empreendimentos com andamento suspenso
ainda na fase pré-processual, ou seja,
cujos conflitos têm potencial de serem judicializados futuramente.
O mapeamento dos casos deve ser
apresentado no prazo de 30 dias. As
decisões liminares localizadas, que
tenham impactado obras necessárias
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Para o presidente Gilson Soares Lemes, a iniciativa já nasce bem-sucedida,
por unir diversas esferas do poder público em prol do bem comum

à realização de políticas públicas essenciais e empreendimentos de caráter relevante, serão apresentadas ao
Comitê para a análise e a propositura
de medidas de autocomposição que
visem solucionar os problemas. A
atuação do Comitê abrangerá todos
os municípios mineiros.
O ministro Augusto Nardes ressaltou a relevância da iniciativa com
a participação de instituições parceiras. “O Brasil tem 14 mil obras inacabadas. Estamos falando em R$ 150
milhões jogados no lixo. Com essa iniciativa e a reunião de importantes lideranças nesse projeto, Minas Gerais
está tomando à dianteira e mostra
caminhos, não apenas para o Sudeste,
mas para o Brasil”.
LIDERANÇA

O ministro elogiou a liderança
que vem sendo exercida pelo presidente Gilson Lemes e pelo Judiciário
mineiro e disse que é um exemplo a
ser seguido. “Todas as políticas têm
que ser feitas com transversalidade
e o Judiciário está entendendo isso.”
O vice-governador de Minas Gerais,
Paulo Brant, ressaltou a importância do
protagonismo do Judiciário na articula-

ção das instituições na busca pelo bem
comum e cumprimentou o TJMG pela
iniciativa, que ele considerou oportuna
e necessária. “As instituições são autônomas mas é necessário trabalhar de
forma interdependente. Precisamos
de uma mudança de mentalidade e de
postura. Ao falarmos sobre a eficiência
no gasto público, estamos tratando não
apenas na redução de custos com probidade, mas também na eficácia e na
produção de resultados, com qualidade
e tempestividade”, disse.
Para o vice-governador também é
necessário substituir a cultura da judicialização que, por um lado, mostra
o desenvolvimento da cidadania, mas,
por outro, revela a incapacidade da
sociedade de buscar consensos. “Precisamos da consolidação da cultura
da paz, cenário em que as pessoas
têm ideias e interesses legítimos diferentes, mas mantêm a capacidade
de negociação”, afirmou. Paulo Brant
acredita que o projeto do TJMG é um
exemplo para o Brasil, que comprova
que a conciliação e a articulação institucional são possíveis.
LITIGIOSIDADE

O 3º vice-presidente do TJMG,
desembargador Newton Teixeira Car-
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valho, acredita que o Destrava Minas
853 trará mais celeridade à resolução
de conflitos que envolvem as administrações públicas municipais. Além
disso, a iniciativa vai otimizar a realização de políticas e serviços voltados
ao atendimento da população, contribuindo para o desenvolvimento local.
“O Projeto Destrava Minas 853 reforça o papel pacificador do Judiciário
na sociedade. A intenção é, cada vez
mais, atuar na adoção de medidas que
reduzam a litigiosidade e estimulem
uma cultura de paz e diálogo, que leve
à efetiva solução dos litígios.”
Para o magistrado, outro mérito
do projeto é reunir diversas instituições públicas mineiras em torno de
um mesmo objetivo, o que fortalece
o trabalho e mostra a importância da
cooperação para o alcance do interesse público.

O desembargador José Arthur Filho, superintendente administrativo-adjunto do TJMG e coordenador-geral do Comitê Interinstitucional,
considera que o projeto trará repercussões em todo o Estado, garantindo o prosseguimento de obras que
impactam os municípios tanto no desenvolvimento local quanto na esfera
econômica. “A atuação do Comitê trará mais agilidade às tratativas envolvendo a retomada desses empreendimentos. Em muitos casos, evitaremos
a judicialização dos impasses. Em
outros, conseguiremos chegar a um
acordo que leve à efetiva entrega das
obras públicas tão necessárias para
cada região”, disse.
PACIFICAÇÃO SOCIAL

Para o desembargador José Arthur
Filho, com o Destrava Minas 853, o
TJMG deixa de ser um espectador dos
conflitos para atuar no protagonismo,
utilizando os métodos autocompositivos na construção da pacificação social
e na eficiência na solução de litígios.
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conse-
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O ministro Augusto Nardes defendeu a necessidade de as instituições trabalharem
juntas, com capacidade de diálogo e humildade

lheiro José Alves Viana, reafirmou o
compromisso do TCE/MG em ser parceiro do Destrava Minas 853 que, em
sua opinião, é um programa importantíssimo para o Estado. O defensor
público-geral de Minas Gerais, Gério
Patrocínio Soares, afirmou que o projeto lançado pelo TJMG representa
um passo histórico, que fará diferença
para todo o Estado. “Só podemos parabenizar o Tribunal por capitanear
soluções para Minas. O TJ mostra que
o diálogo é a melhor forma de romper
barreiras e divergências”, disse.

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan
Lacerda, também parabenizou a iniciativa que, segundo ele, chega em
um bom momento e se alia à atuação
do governo do Estado de trabalhar
pelo desenvolvimento, pela liberdade
econômica e pela desburocratização.
“Essa ação vai otimizar e dar mais
eficiência para a aplicação devida
dos recursos, de forma que voltem
para o cidadão na forma de serviços
públicos de qualidade. A AMM está à
disposição para somar, para que alcancemos os objetivos e resultados
esperados”, afirmou.
O prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil, afirmou que a ini-

ciativa do TJMG é pioneira, brilhante
e importantíssima, e sugeriu que os
municípios, sobretudo os pequenos e
médios, recebam apoio na análise dos
projetos relacionados a obras que estão paradas há muito tempo.
O Destrava Minas 853 atende ao
que está previsto na Estratégia Nacional do Poder Judiciário para 20212026, que prevê, como macrodesafio,
a adoção de soluções consensuais
para os conflitos por meio de parcerias entre os poderes. No início deste
ano, o TJMG lançou o Destrava Minas
que tem funcionamento semelhante à
ação lançada nesta quinta-feira, porém atua na retomada de obras públicas paralisadas no âmbito estadual.
MESA DE HONRA

A solenidade de lançamento do
projeto Destrava Minas 853 foi conduzida pelo presidente do TJMG,
desembargador Gilson Soares Lemes, que também preside o comitê.
Estiveram presentes na cerimônia o
ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU); o vice-governador de Minas Gerais, Paulo
Brant; o 1º vice-presidente do TJMG,
desembargador José Flávio de Almeida, que será o coordenador-executivo
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Para viabilizar o projeto Destrava - Minas-853, foi instituído um comitê interinstitucional com representantes de diversas entidades

das ações na Superintendência Judiciária da 2ª Instância; o 3º vice-presidente do TJMG, desembargador
Newton Teixeira Carvalho, que será o
coordenador-executivo das ações de
autocomposição; o corregedor-geral
de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, que será o
coordenador-executivo das ações na
Superintendência Judiciária da 1ª
Instância; o vice-corregedor-geral de
Justiça, desembargador Edison Feital
Leite; o superintendente administrativo adjunto do TJMG, desembargador José Arthur Filho; o presidente do
Tribunal de Contas de Minas Gerais
(TCE/MG), conselheiro José Alves
Viana; a procuradora-geral de Justiça
em exercício, Eliane Maria Gonçalves
Falcão; o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil; o presidente do
Tribunal Regional do Trabalho - 3ª
Região, desembargador José Murilo
de Morais; o defensor público-geral
de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares; o vice-presidente do Tribunal

Regional Eleitoral (TRE-MG) e corregedor regional eleitoral, presidente
eleito do TRE-MG, desembargador
Marcos Lincoln; o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, desembargador Fernando José
Armando Ribeiro; o presidente da
Associação dos Magistrados Mineiros
(Amagis), desembargador Alberto Diniz Junior; o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de
Paula Castro; e o presidente da Associação de Municípios de Minas Gerais
(AMM), Julvan Lacerda.
PRESENÇAS

Também estiveram presentes na
solenidade de lançamento do Destrava
Minas 853 o conselheiro do TCE/MG
Durval Ângelo; o secretário adjunto de
Justiça e Segurança Pública, Jeferson
Botelho Pereira, que representou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco; a subsecretária de
Promoção de Investimentos e Cadeias

Produtivas, Kathleen Garcia Nascimento, representando o secretário de
Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais, Fernando Passalio de Avelar; o
assessor especial do Governo de Minas
Gerais e Enlace com o Governo Federal,
coronel do Exército Brasileiro Carlos
Henrique Guedes; o chefe de gabinete militar do TJMG, coronel PM Marco
Antônio Dias; o auditor setorial do
Corpo de Bombeiros (CBMMG), coronel Robespierre de Oliveira Silva, que
representou o comandante-geral do
CBMMG, coronel Edgard Estevo da Silva; o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado-geral Joaquim Francisco
Neto e Silva; o presidente do Sindicato
da Indústria da Construção Pesada no
Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG),
João Jacques Viana Vaz; e o presidente
da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo de
Souza e Silva. Participaram da solenidade remotamente o procurador-geral da
República, Antônio Augusto Brandão
de Aras; e o senador Carlos Viana.
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Sistema FAEMG na corrida para o zero
desenvolvimento socioeconômico
inclusivo e sustentável.
• A adesão a Race to Zero fornecerá
apoio técnico à Minas Gerais no
desenvolvimento de estudos para
entendimento da trajetória de
neutralização (promessa brasileira), priorização de ações de mitigação, acesso a troca de informações e atração de investimentos.
• O documento define estratégias
para realização de projetos de restauração ecológica e conservação
de áreas, visando ao desenvolvimento de ações conjuntas e integradas para conservação e restauração ecológica de áreas no Bioma
Mata Atlântica em Minas Gerais.
O presidente do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, Roberto Simões, assinou hoje (9/6) o protocolo de adesão
de Minas Gerais à campanha global
Race to Zero (Corrida para o zero),
em que o Estado se compromete a zerar emissões de carbono até 2050. Segundo ele, o agronegócio mineiro já é
um dos mais modernos e sustentáveis
do mundo, adotando, cada vez mais,
práticas como a Integração Lavoura-Pecuária-Florestas (ILPF), o manejo florestal, a utilização de fontes de
energia limpa e bioinsumos.

“O Sistema FAEMG trabalha continuamente junto aos produtores
rurais mineiros para potencializar a
adoção de práticas sustentáveis nas
diversas cadeias. O setor tem grande
potencial de remoção de carbono e
de ganhar reconhecimento por isso.
Capacitamos e assistimos milhares
de produtores anualmente, pautando todas as ações em tecnologias que
visam à sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais, que garantem a produção de alimentos para
todos nós e para as gerações que nos
sucederão”.

CAMPANHA RACE TO ZERO
EM MINAS GERAIS
• A Race to Zero é uma campanha
global para reunir lideranças engajadas em zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa
até 2050, por meio da intensificação de ações de descarbonização,
da atração de investimentos para
negócios sustentáveis e para a
criação de empregos verdes, viabilizando, assim, um cenário de

• “Minas Gerais larga na frente”. O
Estado recebeu o título de primeiro território Subnacional da América Latina e Caribenha a aderir
à campanha Race to Zero, o que
atrairá diversos investimentos
voltados para a sustentabilidade,
para a cadeia de energias renováveis, agricultura de baixo carbono,
tecnologias e processos industriais
de baixo carbono, com destaque
para a indústria de veículos híbridos e elétricos.
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Cooperativismo mineiro movimentou
R$ 73,4 bilhões em 2020
Este e outros dados estão disponíveis no Anuário de Informações Econômicas e Sociais do
Cooperativismo Mineiro, lançado na quinta-feira, dia 10 de junho, pelo Sistema Ocemg
O cooperativismo mineiro prossegue em curva ascendente, registrando
alta em sua movimentação pelo sexto
ano consecutivo. Em 2020, as cooperativas com sede em Minas Gerais movimentaram um total de R$ 73,4 bilhões
– crescimento de 20,7% em relação
2019, quando foram registrados R$
60,8 bilhões. Também é destacada a
participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, que ficou
em 11%. Em Minas Gerais, 29,5% da
população está ligada direta ou indiretamente a uma cooperativa, ou seja, 3
em cada 10 mineiros é cooperativista.
Os valores ganham ainda mais
destaque quando comparados com o
PIB de Minas Gerais e do Brasil. No
mesmo período, a economia no Estado teve queda de 3,9%, enquanto

o Brasil obteve um decréscimo do
PIB de 4,1%, de acordo com dados
da Fundação João Pinheiro (FJP) e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), respectivamente.

Os dados foram apresentados
pelo Sistema Ocemg na quinta-feira,
dia 10 de junho, marcando o lançamento da 16ª edição Anuário de
Informações Econômicas e Sociais
do Cooperativismo Mineiro. O lançamento contou com a abertura do
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, e com a participação de
Ricardo Amorim, economista eleito
pela revista Forbes uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil e da
economista e influenciadora Coop
Rita Mundim. Os convidados analisaram os dados do cooperativismo mi-

neiro contextualizados com o cenário
atual do país e do Estado.
ANUÁRIO DO
COOPERATIVISMO MINEIRO

A publicação aponta que cooperativismo segue também como um grande gerador de postos de trabalho, com
um crescimento de 4,3% no quadro
funcional, ultrapassando a marca de
55 mil pessoas empregadas. No ano
passado, o segmento registrou também um crescimento de 9% no número de cooperados em Minas, o que
equivale a 200 mil novos membros.
O cooperativismo possui forte
papel econômico e social em Minas Gerais. O segmento totaliza 2,1
milhões de cooperados, 55.441 mil

46

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

empregados, reunidos em 773 cooperativas. As cooperativas geraram
ainda R$ 2,1 bilhões em tributos,
representando 4,5% do faturamento
total de 2020.

Organizado pelo Sistema Ocemg, o
Anuário é considerado referência para
o segmento, trazendo o levantamento
detalhado do setor no Estado, por meio
da consolidação de dados enviados
pelas próprias cooperativas, como informações econômico-financeiras, exportações, quadro social e funcional do
segmento, contribuições do cooperativismo para a sociedade, investimentos,
entre diversos outros indicadores.

Gerais é o maior produtor nacional de
café e leite, respondendo por 54,9% e
27,2% da produção nacional, respectivamente. As cooperativas mineiras
são responsáveis por 56,8% de toda a
produção de café e por 19,1% de todo
o leite do Estado em 2020.
Além de terem importante participação no mercado interno, as cooperativas mineiras também exercem um
relevante papel nas exportações, com
mais de 369,4 mil toneladas de café;
mais de 1,1 mil toneladas de carne
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suína; mais de 333 toneladas de algodão; mais de 8,1 toneladas de própolis;
mais de 2,8 mil litros de bebida láctea;
e mais de 19,6 mil litros de leite condensado, entre outros produtos.
Para facilitar o reconhecimento
e a representação dos interesses das
cooperativas brasileiras, o cooperativismo é dividido em sete ramos, além
de Crédito, Agropecuário e Saúde,
o setor congrega ainda Transporte,
Consumo, Infraestrutura e Trabalho
Produção de Bens e Serviços.

O presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato, celebra os seguidos
resultados positivos do cooperativismo em Minas Gerais. “Os números
atestam que as cooperativas seguiram cumprindo seu papel, que é atender à sociedade com excelência em
serviços e produtos, mesmo diante
de uma das maiores crises sanitárias
que o mundo já enfrentou. Esta é uma
característica do cooperativismo:
permanecer firme diante das adversidades”. afirma.
RAMOS QUE MAIS
MOVIMENTARAM A ECONOMIA

De acordo com o Anuário, os ramos Crédito, Agropecuário e Saúde
foram responsáveis pela maior parte
da movimentação de renda em Minas
Gerais juntos, eles movimentaram
mais de R$ 71,4 bilhões, o que representa 97,27% dos R$ 73,4 bilhões.
O ramo Crédito registrou uma
movimentação econômica de R$
33,56 bilhões, apresentando um crescimento de 34,1% em relação a 2019.
Foi seguido pelo ramo Agropecuário,
que movimentou 26,87 bilhões, o que
representa um crescimento de 15,7%
em relação ao ano anterior.

Em 2020, as cooperativas agropecuárias foram responsáveis por 17,8%
do PIB do agronegócio mineiro. Minas

O Anuário
O Anuário de Informações
Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro é uma publicação anual do Sistema Ocemg que
faz uma verdadeira radiografia do
setor no Estado. A iniciativa consolida dados como movimentação
econômica do segmento, número
de cooperativas, quantidade de
empregos gerados, participação
do setor no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas, entre outros.
Além disso, o anuário apresenta o
ranking com as principais cooperativas mineiras por ramo.
O Sistema Ocemg é formado

pela junção de duas instituições: o
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais
(Ocemg), órgão de representação
política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo no Estado;
e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas
Gerais (Sescoop-MG), responsável
pelas atividades de formação profissional, monitoramento e promoção social das diversas cooperativas
de Minas. A Ocemg ainda integra a
Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas,
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais
e Santa Catarina (Fecoop-Sulene).
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Setores econômicos afetados
pela pandemia. Há saída?
A crise em função da Covid-19 tem penalizado o mundo todo, e, no Brasil,
muitos setores estão amargando baixas significativas e necessitam encontrar
meios urgentes para que as empresas possam seguir operando
Um ano e três meses depois do
início da pandemia do coronavírus,
milhões de pessoas ao redor do mundo vêm sentindo na pele – e no bolso
– os impactos da Covid-19. Eventos e
viagens cancelados, estabelecimentos e atividades de lazer fechando as
portas, trabalho em regime de home
office...um cenário de incertezas há
muito não experimentado. A necessidade do isolamento e do distanciamento social para conter o avanço
da doença potencializou a situação
já caótica. No Brasil, a demora no enfrentamento adequado da pandemia
engrossou a lista de atividades econômicas prejudicadas.

Diante do contexto, qual a saída?
Para Paulo Calheiros, advogado da
Mandel Advocacia, especializado em
Direito Falimentar e Recuperação e
Reestruturação Empresarial, felizmente a legislação brasileira, especialmente após as alterações recentes
da Lei 11.101/2.005, disponibiliza
aos empresários uma gama de ferramentas para superação deste difícil
momento. Para cada um dos setores
mais prejudicados, e também para
cada tipo e porte de empresa, passando ainda pelo nível de gravidade da
crise enfrentada, diversas são as soluções a serem consideradas.
SETORES DURAMENTE AFETADOS

Na indústria automotiva, as notícias não têm sido das mais animadoras. Grandes montadoras instaladas
no país anunciaram a suspensão de
operações em suas linhas de mon-

tagem, como forma de minimizar os
riscos sanitários e econômicos decorrentes do momento atual. Uma
realidade que afetou duramente a
cadeia de produção. Não raramente, muitos fornecedores de peças e
serviços se dedicam exclusivamente
a atender as plantas que estiveram
paralisadas.
O fato é que a pausa na produção
de veículos resulta invariavelmente
em menor abastecimento de estoques
futuros. Menores estoques, havendo
procura, significarão aumento de preços. Algo que afeta também o mercado como um todo. Para os pequenos,
o efeito é ainda mais intenso. Pausa
na produção agora poderá represen-

tar desabastecimento de componentes quando as situações econômica e
sanitária alcançarem a tão desejada
normalidade.

Duramente afetadas pelas restrições de circulação, empresas de movimentação de passageiros, hotelaria
e agências de turismo vivem um momento igualmente difícil. No setor hoteleiro, já há, inclusive, pedidos de recuperação judicial ajuizados, onde o
desafio é elaborar um plano perante a
incerteza de quando haverá segurança para retomar o volume habitual de
ocupação. No caso de grandes empresas voltadas ao deslocamento de pessoas, alguns auxílios governamentais
(como a renegociação de contratos de
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Finame) vêm possibilitando um mínimo equilíbrio de contas.

Porém, boa parte dessa tão importante atividade para o Brasil, de
dimensões continentais e atrativos
turísticos em quantidade inesgotável,
é operada por empresas grandes em
representatividade, mas pequenas
em estrutura, por vezes formadas
tão somente por seus sócios e poucos funcionários. Resta, nestes casos,
a renegociação com os principais
parceiros comerciais, para a qual é
sempre recomendável a presença de
assessorias especializadas.
Dentre os setores mais afetados
pelo cenário pandêmico, a indústria
de eventos, que engloba diversas atividades econômicas, como logística,
gastronomia, locação, audiovisual,
entre outras, merece destaque. Afinal, todos os outros tiveram alguma
espécie de "respiro" com os novos
protocolos e com o relaxamento das
restrições. Mas a realização de eventos, que prescindem da aglomeração
de pessoas, permanece proibida.

Segundo dados da Associação
Brasileira de Eventos (Abrafesta), em
levantamento feito com 700 empresas de Belo Horizonte (MG) e região,
uma média de 16% delas foram à falência, o que custou 5.500 empregos.
Por isso, a recomendação de Calheiros é que empresas deste e de outros
ramos que estejam em dificuldades
ajam rápido, negociando com seus
principais credores antes que a situação se torne insustentável.
Outro segmento bastante afetado pela pandemia, o de alimentação
fora do lar (AFL), vem enfrentando
queda média de 48% no faturamento,
segundo o advogado. Embora possuam a alternativa do atendimento por
delivery ou retirada, e a possibilidade
de reabertura parcial nos momentos de menor contágio, o fato é que a
pandemia mudou o comportamento
de parte do público destes estabelecimentos, que tem optado por alter-

nativas como a refeição preparada em
casa. Para este núcleo, a renegociação
de contratos importantes, como aluguéis e fornecedores exclusivos, é
uma alternativa viável.

Na área calçadista as vendas caíram drasticamente, dada a diminuição dos deslocamentos e a restrição
aos eventos sociais. Com a reabertura
gradual do comércio, analistas projetam que o setor terá crescimento, devido à demanda represada e à melhoria da economia como um todo.

Um importante termômetro para a
economia, a indústria de embalagens,
também vem sendo afetada, principalmente pelas paradas resultantes das
restrições sanitárias e falta de matérias-primas. A exemplo das fábricas de
calçados, as de embalagens enfrentam
o mesmo desafio: atender a demanda
represada. Aumento de preços dos insumos utilizados pelo segmento, como
papel, madeira e plástico, somado à
falta de investimentos na cadeia preocupa os empresários do setor quanto à
capacidade da indústria de atender ao
mercado quando as demais atividades
normalizarem.
De acordo com Paulo Calheiros,
esta nova equação do mercado de
embalagens coloca os empresários
em um cenário diferente. Antes, os
custos de produção eram baixos, e o
valor agregado do produto final, menor. Agora, ao mesmo passo, custos
e valor final cresceram, mudando a
perspectiva financeira das empresas.

“Todos os ramos empresariais
abordados sofreram de forma mais
aguda os efeitos da pandemia. Com
isso, empresas viram seu fluxo financeiro ser drasticamente alterado, foram obrigadas a rever seus quadros
de colaboradores, e podem estar em
atraso com obrigações diversas, seja
com fornecedores, seja com o próprio
governo”, observa Calheiros: “Para
empresas de maior porte, a recuperação judicial pode se mostrar uma
ferramenta interessante, ao garantir
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a estes empresários seis meses, no
mínimo, de proteção contra medidas
ajuizadas por seus credores, para que
possam apresentar um plano de recuperação e obter a aprovação junto
aos credores, visando sanar dívidas e
reestruturar operações”.
SIM, HÁ SOLUÇÃO

Na opinião de Paulo Calheiros,
a recuperação extrajudicial, após as
recentes alterações legais, é também
uma ferramenta interessante, pois é
menos onerosa, mais rápida e com
menor custo se comparada à recuperação judicial. Porém, para que seja
viável, ele alerta, a empresa precisa
contar, logo de partida, com o apoio
de ao menos um terço de seus credores à sua proposta de reestruturação.

“Para pequenas empresas, ou para
dívidas mais concentradas em credores específicos, a tutela de urgência introduzida recentemente na Lei
11.101/2.005 pode se mostrar suficiente para viabilizar a renegociação
de débitos e assim prover maior estabilidade às operações empresariais. E,
por fim, a negociação individual com
os credores, por meio das ferramentas
como a mediação e a conciliação, pode
ser utilizada para contornar situações
específicas e transitórias, tudo de forma a propiciar um ambiente favorável
à superação deste momento tão crítico”, finaliza o advogado.
Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
(2005) e pós-graduado em Direito
Empresarial pela mesma instituição
de ensino (2010), Paulo Calheiros é
especialista em Direito Falimentar e
Recuperação e Reestruturação Empresarial. Desde 2007, atua na Mandel Advocacia, localizada no bairro
paulistano de Higienópolis, referência nas áreas falimentar e de atividades contenciosas e consultivas. Em
2009, se tornou sócio do escritório e,
além das atividades jurídicas e forenses cotidianas, passou a coordenar
uma equipe de advogados.
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1º trimestre
deste ano teve
maior número
de pessoas
desocupadas
desde
2012

O Boletim Econômico produzido
pelo Núcleo de Estudos da Conjuntura Econômica (NECON) da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado
(FECAP), analisou dados sobre desemprego no Brasil no 1º trimestre
de 2021. O IBGE aponta a maior taxa
e o maior número de pessoas desocupadas desde o início da série histórica, em 2012.

O NECON FECAP é um grupo formado por professores e alunos da Faculdade de Economia da FECAP, além
de interessados, e pretende analisar
indicadores de conjuntura e cenários
da economia atual. O objetivo missão
é criar um ambiente permanente e
rico de reflexão e análise acerca da

conjuntura econômica nacional, além
de produzir relatórios que auxiliem
investidores, empresários, gestores
públicos e pesquisadores na tomada
de decisão. O trabalho foi realizado
por Mateus Tetsuo.
DESEMPREGO

aumento do desemprego no primeiro
trimestre do ano é um efeito sazonal
esperado. Muitas vagas são abertas
temporariamente, apenas para os
eventos festivos do final do ano e que
são fechadas no início do ano novo.

A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2021 ficou em 14,7%,
sendo a maior taxa e o maior número
de pessoas desocupadas desde o início da série histórica, em 2012. Em
relação ao último trimestre de 2020,
houve um aumento de 0,8 pontos
percentuais na taxa de desocupação
e um acréscimo de 880 mil pessoas
na busca de emprego. No entanto, o

Outra questão importante a mencionar é o fato de que a taxa de desemprego teve resultados melhores
do que os esperados pelos economis-

Em relação ao mesmo período do
ano passado, os resultados do IBGE
apontam um aumento de 2,5 pontos
percentuais, movimento explicado,
principalmente, pelas medidas de
isolamento social de combate a pandemia adotadas durante este período.

50

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

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

EDIÇÃO 290

tas. Todavia, a surpresa não parte do
maior número de pessoas ocupadas,
mas sim da estabilização da taxa de
participação na força de trabalho. A
participação em níveis pré-pandemia
estava por volta de 62%, caiu para
54% no início da pandemia e passou
a recuperar gradualmente até o último
trimestre do ano passado. Era esperado que a participação continuasse sua
recuperação, mas estabilizou em 57%.
Existem algumas possíveis explicações para este fenômeno: (i) a volta do
pagamento do auxílio emergencial, em
abril; (ii) a demora no retorno das aulas presenciais nas escolas; e (iii) um
potencial aumento de desalentados.
Perspectivas apontam recuperação
do mercado de trabalho e da atividade
em geral, com as flexibilizações das restrições de mobilidade. No entanto, para
isso, é necessário que haja um controle da evolução da pandemia no país, o
que é, hoje, uma grande incerteza por
conta do ritmo de vacinação. Tamanha
incerteza dificulta realizar previsões
precisas quanto a taxa de desemprego
e o mercado de trabalho. Dito isso, as
projeções do mercado, para a taxa de
desemprego, ao final deste ano, giram
entre 12,3% e 14,6%.
A Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado (FECAP) é referência nacional em educação na área de
negócios desde 1902. A Instituição
proporciona formação de alta qualidade em todos os seus cursos: Ensino Médio (técnico, pleno e bilíngue),
Graduação, Pós-graduação, MBA,
Mestrado, Extensão e cursos corporativos. Dentre os diversos indicadores
de desempenho, comprova a qualidade superior de seus cursos com os resultados do ENADE (Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes) e do
IGC (Índice Geral de Cursos), no qual
conquistou o primeiro lugar entre os
Centros Universitários do Estado de
São Paulo. Em âmbito nacional, considerando todos os tipos de Instituição
de Ensino Superior do País, está entre
as 5,7% IES cadastradas no MEC com
nota máxima.

Taxa de Desocupação
Covid-19

		

Fonte; IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

Taxa de Participação na Força de Trabalho
Covid-19

		

Fonte; IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
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Reabertura da economia: PIB Global
pode crescer +5,5% em 2021,
projeta Euler Hermes
No Brasil, a seguradora de crédito estima um crescimento real de 3,8% neste ano
Situação sanitária e nível de vacinação
Covid-19

Enquanto países com economia
desenvolvida realizam campanhas de
imunização, a vacinação insuficiente
na Ásia e nos mercados emergentes
pode causar caminhos de crescimento dessincronizados. A análise é do
time de economistas da seguradora
de crédito, Euler Hermes. Segundo o
documento divulgado nesta semana,
as estratégias governamentais intermitentes para lidar com o aumento
de novos casos - embora mais moderadas do que as ondas anteriores
- provavelmente continuarão.

Depois de se aproximar dos níveis
pré-crise no primeiro trimestre de
2021, a economia global parece pronta para uma forte recuperação nos
próximos trimestres, em meio a uma
grande reabertura em várias economias desenvolvidas. “Esperamos que
o PIB global cresça +5,5% neste ano,
com os EUA sendo a única nação a alcançar um desempenho superior à sua
trajetória pré-Covid-19. Na Europa, o

retorno aos níveis pré-crise só acontecerá em 2022”, prevê a economista da
seguradora, Patricia Romero.
CRESCIMENTO DO
COMÉRCIO GLOBAL

O relatório aponta que o comércio global deve se recuperar em
2021, mas os gargalos podem descortinar obstáculos de curto prazo.
A seguradora projeta um crescimento de +7,7% em termos de volume
(após -8,0% em 2020) e +15,9%
em termos de valor (após -9,9% em
2020), apoiado por efeitos de base
favoráveis, um mais intenso do que
o esperado nos primeiros meses do
ano e fortes importações nos EUA,
Europa e China.

“De fato, a recuperação das exportações globais tem sido, até agora,
claramente impulsionada pela região
Ásia-Pacífico, com as exportações
da maioria das outras regiões ainda

abaixo das médias pré-crise. No entanto, o desequilíbrio global entre
oferta e demanda pode ser agravado
durante o verão [do hemisfério norte], devido aos novos surtos de Covid-19 na região, especialmente em
Taiwan, do qual o mundo se tornou
cada vez mais dependente do setor
eletrônico”, afirma Romero.

De acordo com a análise da seguradora, o impacto desses surtos no
volume de comércio provavelmente
será temporário e limitado ao segundo tri (após o qual as epidemias
nos centros de comércio dessa região
devem ser controladas), enquanto a
alta nos preços, devido à escassez de
insumos, deve permanecer na maior
parte deste ano.
PRESSÕES INFLACIONÁRIAS

O documento mostra que os gargalos em termos de oferta (matéria-prima, capacidade de transporte,
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força de trabalho) provavelmente
manterão a inflação em alta até o final
de 2021. “As pressões inflacionárias
globais estão em níveis recordes, mas
a boa notícia é que elas são impulsionadas, principalmente, por preços de
energia e valorização do dólar, que estão passando por altas temporárias. É
provável que a inflação prevaleça até
2022, quando a pressão por mão de
obra diminuir junto com o aumento dos preços dos insumos e ativos”,
acredita a economista.

A competição para ter acesso à
força de trabalho se intensificará
com a grande reabertura econômica. O tempo necessário para a realocação da mão de obra pode pesar
no ritmo da recuperação do mercado de trabalho, espelhado por números decepcionantes nos EUA em
abril. No Reino Unido, a escassez
de empregos se intensificou desde
a segunda fase de restrições, também em abril, principalmente nos
setores de transporte, construção,
alimentação e hotelaria.
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Descompasso entre oferta e demanda
Por setor

Previsões de inflação

TAXA DE JUROS
ELEVADA NO BRASIL

“No curto prazo, os bancos centrais continuarão altamente flexíveis
(com algumas exceções, como Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido
até setembro de 2022). Espera-se
que o FED (Federal Reserve System)
reduza gradualmente as compras de
títulos de 120 bilhões dólares por
mês para 0 no segundo semestre
de 2023, seguido por um primeiro
aumento da taxa no segundo semestre de 2023”, afirma Romero. Para a
economista, o BCE (Banco Central
Europeu) continuará garantindo
condições de financiamento atrativas durante a fase inicial da recuperação, mesmo com a inflação da Zona
do Euro, provavelmente, ultrapassando 2,5% no segundo semestre de
2021. Alguns mercados emergentes
devem ser uma exceção contra o aumento da inflação, já que a proteção
do poder de compra real das famílias

continuará sendo o foco em um ambiente de crescentes armadilhas de
renda média e risco social.
“Esperamos que Brasil, Romênia,
África do Sul e Nigéria elevem mais
três vezes a taxa de juros até meados
de 2022”, acredita.
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS:
O INTERVENCIONISMO AINDA
ESTARÁ EM AÇÃO EM 2021

Evitar os erros de um aperto fiscal precoce ou desordenado será fun-

damental para a sustentabilidade da
recuperação. O relatório aponta que
a China já está empenhada em reduzir seus impulsos monetários/fiscais
e outros países podem ser tentados a
fazer o mesmo. No entanto, o encerramento prematuro dos mecanismos
de assistência poderia, por exemplo,
ser o estopim de uma nova onda de
insolvências entre as empresas. Trazer perspectivas de longo prazo para
o setor corporativo com projetos de
infraestrutura e políticas industriais
poderia restaurar a confiança e liberar o excesso de caixa no setor priva-
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Cenário Fed e BCE

do. No Reino Unido, por exemplo, a
eliminação progressiva das medidas
de apoio deve durar um ano inteiro.

Previsão de crescimento do PIB real
Em %

NORMALIZAÇÃO DO RISCO DE
CRÉDITO ENTRE OS SETORES

As intervenções estatais massivas
ajudaram a suprimir uma onda significativa de insolvências em 2020, com
o ano terminando com uma queda
global de -12%, em vez de um aumento de +40%. O caixa nos balanços das
companhias aumentou, mas o mesmo
aconteceu com a dívida corporativa.
Isso fará com que as empresas europeias aumentem suas margens operacionais para manter sua dívida sustentável (em 1,5 pp em média, todo
o resto sendo igual). Além disso, a
assimetria setorial do choque levou a
uma ampla heterogeneidade entre os
setores em termos de receita, lucros e
impacto nos resultados.

As classificações de risco de crédito registraram fortes alterações nos
setores que sofreram o impacto das
restrições de forma negativa (hotéis,
restaurantes e transporte) e positiva
(químicos, farmacêuticos, varejo e
agroalimentar). A Euler Hermes prevê que a recuperação global em levará
a um reequilíbrio nas classificações
de risco, mas a heterogeneidade entre os setores provavelmente prevalecerá até 2023.

Líder mundial em seguro de crédito e especialista em seguro garantia, a
Euler Hermes está no mercado de seguros há mais de 100 anos. Pertencente
ao Grupo Allianz, sua missão é auxiliar
empresas a negociarem com confiança
por meio de soluções que mitigam o

risco da inadimplência, protegem a rentabilidade e garantem o cumprimento
dos contratos. Sua equipe é composta
de 5,8 mil colaboradores distribuídos
em mais de 50 países. No Brasil, a empresa atua há mais de 20 anos e possui
cerca de 60 funcionários.
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Recuperação global e o Brasil
como terreno ‘surreal’

O FMI (Fundo Monetário Internacional) estima que a recuperação econômica pós-pandemia já será uma realidade em 2021. A projeção é de um
crescimento global da ordem de 6%
para esse ano e de 4,4% para 2022.

A previsão leva em conta o relativo controle da pandemia. Atualmente,
22% da população mundial já está vacinada, número que é muito maior em
países como Reino Unido (91%), Estados Unidos (87%), União Europeia
(51%) e China (38%). Enquanto isso,
por aqui, temos cerca de 30% da população vacinada com ao menos a primeira dose e um cenário desafiador.
Para ajudar a compreender o momento e as implicações na economia,
o Banco Ourinvest realizou uma coletiva de imprensa com três especialistas da instituição renomados em
questões econômicas.

Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest, Welber Barral, estrategista de Comércio Exterior do
Banco Ourinvest, e Cristiane Quartaroli,
economista de Câmbio do Banco Ourinvest, conversaram com jornalistas para
falar de possíveis cenários e do papel

“surreal” do Brasil nesse contexto.

Segundo Barral, para entender a
situação do Brasil é necessário compreender o contexto internacional.
Ele afirma que já há evidências concretas de recuperação em potências
como Estados Unidos e China.
“Nas últimas semanas, houve divulgação de dados positivos. Ainda
que tenham ficado um pouco aquém
do esperado, os sinais são importantes e apontam para uma recuperação
econômica global”, diz Barral.
Enquanto nos Estados Unidos há
sinais de que o estímulo econômico
ainda será necessário por um tempo
e que, por isso, a taxa de juros poderá
ser revisada, na China, nosso principal parceiro comercial, a economia
deve crescer 8% esse ano.
“Isso acaba mantendo alto o preço
das commodities e é uma boa notícia
para o cenário de exportação do Brasil”, explica Barral.

Por outro lado, ainda há riscos para
que as expectativas mais positivas se
concretizem. A demora da vacinação

nos países emergentes, a recuperação
mais lenta dos países europeus, que dependem fortemente da retomada do setor de serviços, e o risco de uma terceira
onda global não podem ser descartados.
COMO O BRASIL SE POSICIONA
NESSE CONTEXTO?

Segundo Fernanda, depois do
caos de 2020, chegamos em 2021com
uma recuperação em curso no Brasil.
Para ela, no entanto, a questão é saber
se o Brasil conseguirá manter o crescimento constante.
Ela lembra que no começo da
pandemia os indicadores de confiança despencaram por conta da necessidade de isolamento social. As taxas
de mobilidade ficaram baixas e a economia arrefeceu.

“Nessa segunda onda, o índice de
mobilidade permaneceu alto em meio
à pandemia e a queda de confiança
foi bem menor. Precisamos entender
se isso mostra uma resiliência, com
empresas atuando em home office e
a economia mais habituada com o cenário, ou se não foi praticado o isolamento social com o mesmo rigor nesse
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momento de crise sanitária”, afirma.

De qualquer forma, os dados de atividade econômica são uma boa surpresa e os especialistas do banco acreditam
ser possível que o PIB - Produto Interno
Bruto) do País cresça 5% esse ano.

“Não podemos descartar os desafios conjunturais, a começar sobre
como o País está lidando com a pandemia, o atraso na vacinação e uma possível terceira onda. Além disso, temos um
calendário de eleições se antecipando,
o que dá menos espaço para evolução
de reformas”, avalia Fernanda.

Para 2022, os especialistas projetam
um crescimento de 2% como algo mais
factível. “Esse ano, vamos crescer em
cima de uma queda em 2020, a base de
comparação é baixa. Mas, para 2022, com
um esperado controle da pandemia e um
cenário mais claro do que está acontecendo com o Brasil, acredito que seja em
torno de 2%”, diz a economista-chefe.
O SURREALISMO BRASILEIRO

Além das questões práticas, todas
as previsões em relação ao Brasil precisam levar em conta alguns componentes surreais, como classificam os
especialistas. Isso porque o País tem
características muito peculiares. Um
exemplo disso é a inflação.

“Não se acreditava que seria possível, em um quadro de recessão econômica, ter uma inflação alta. Mas
aconteceu aqui e em outros países
também”, diz Cristiane.
Os índices que medem a inflação,
IPCA e IGP-M, subiram muito nos últimos meses por conta do grande impulso fiscal, necessário para ajudar
as famílias em tempos de pandemia.
E claro que a alta do câmbio também
colaborou para a pressão inflacionária, sobretudo do IGP-M.
“Mesmo com o Banco Central agindo de forma preventiva, elevando a
taxa de juros, a inflação ficou acima do

Fernanda Consorte, economista-chefe, Welber Barral, estrategista de Comércio Exterior
e Cristiane Quartaroli, economista de Câmbio do Banco Ourinvest

esperado. Acreditamos em um cenário
de continuidade no aumento de juros
nesse e no próximo ano, pois o quadro
de inflação ainda está com uma luz
amarela acesa”, explica Cristiane.
Ela lembra que o câmbio está em
patamar ainda alto e pode contribuir para mais pressão inflacionária.
“Além disso, a possibilidade de extensão do auxílio emergencial pode
gerar um aumento no consumo e culminar em mais inflação”, diz.
Outro ponto de alerta é a questão
hídrica, já que a energia elétrica é um
item importante na composição dos
índices de preço. Uma eventual crise,
como está sendo sinalizada, pode trazer ainda mais pressão inflacionária.

“A expectativa de crescimento vinda
dessa resiliência da economia também
pode favorecer um aumento inflacionário. Por mais surreal que seja, mesmo
com quadro ainda grave de questão
sanitária, podemos ter mais pressão na
inflação”, avalia a economista.
CÂMBIO, MAIS UM
COMPONENTE SURREAL

Para Fernanda, o câmbio é um dos
ingredientes mais difíceis de se ponderar,
afinal são muitos fatores para compor a
conta. No Brasil, tudo muda muito rápido.
“Estamos em meio ao abre e fe-

cha da economia, CPI para tratar da
pandemia, vacinação atrasada, manifestações populares, mensagens e
discursos descompassados de autoridades. No final do dia, o Brasil tem
a imagem manchada em relação aos
investidores”, explica Fernanda.

Ela avalia que o apetite do investidor estrangeiro é necessário para
o País conseguir ter uma taxa de
câmbio mais baixa. “Precisamos de
uma boa história para contar. É surreal pensar que mesmo sendo uma
das maiores economias emergentes,
já estávamos com queda de fluxo de
capital ainda antes da pandemia”, diz.

Fernanda acredita que mesmo com a
imagem do Brasil arranha dano cenário
internacional, “deve sobrar um trocado
para o País”. “Estamos em um contexto de
liquidez no mundo, mas aquele patamar
de investimento direto de US$70 milhões
antes da pandemia deve demorar a voltar. Estima-se algo entre US$ 45e US$ 55
milhões para esse ano”, diz.

Um último fator ajuda a desenhar
o surrealismo do câmbio no Brasil: as
eleições. Historicamente, em anos de
eleições presidenciais há depreciação
da moeda local por conta das incertezas. “O ano de 2022, pode ter questões
diferentes, mas uma certeza nós temos: a volatilidade ainda existirá. Por
isso, o dólar deve ficar acima dos R$ 5”,
finaliza a economista-chefe.
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Diversidade, desenvolvimento e
cooperativismo de crédito são destaque
na 8ª edição do Prêmio ABDE-BID
Iniciativa estimula a reflexão sobre o desenvolvimento e o papel
do Sistema Nacional de Fomento na economia brasileira
ABDE, Sergio Gusmão Suchodolski.

Os participantes da categoria "Diversidade: aspectos gerais e desafios
para o desenvolvimento" deverão
abordar propostas, cases e avaliações
de políticas públicas ou instrumentos
financeiros que promovam a diversidade, a inclusão financeira e a redução das desigualdades.
Na categoria "Desenvolvimento em Debate", o foco deverá ser em
estratégias e teorias sobre medidas
para estimular o desenvolvimento. Os
concorrentes podem utilizar abordagens macro ou microeconômicas, do
desenvolvimento de instrumentos
financeiros com enfoque em modelos públicos, privados ou do papel do
mercado de capitais para o financiamento ao investimento.

Sergio Gusmão Suchodolski, presidente da ABDE

Realizado anualmente pela Associação Brasileira de Desenvolvimento
(ABDE) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com
o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (Sistema OCB), o
Prêmio ABDE-BID chega neste ano
à sua oitava edição. Com objetivo de
impulsionar a produção de projetos que contribuam de forma efetiva
para o desenvolvimento sustentável,
o prêmio tem três categorias: "Diversidade: aspectos gerais e desafios
para o desenvolvimento", "Desenvol-

vimento em Debate" e "Sistema OCB:
Desenvolvimento e Cooperativismo
de Crédito".

"O Prêmio ABDE-BID é uma das
iniciativas mais longevas dessa cooperação. Em seus sete anos de existência, mobilizou em torno de 300
trabalhos sobre diversas temáticas
importantes. Nessa oitava edição contamos com três categorias temáticas,
incluindo a categoria que aborda os
desafios para ações de promoção à
diversidade", afirmou o presidente da

Por fim, os trabalhos que disputarão o prêmio "Sistema OCB: Desenvolvimento e Cooperativismo de
Crédito" deverão abordar a relação
entre o cooperativismo de crédito e o
desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, além de estratégias
de colaboração financeira para o desenvolvimento regional, estratégias
colaborativas e novos instrumentos
de Fintech aplicados ao universo das
cooperativas de crédito.

Os vencedores serão conhecidos
em dezembro. Os artigos submetidos
serão avaliados por Comissão Julgadora independente. O vencedor em cada
uma das categorias receberá R$ 8 mil e
o segundo colocado, R$ 4 mil.
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Aumento de 0,75 ponto percentual
na Selic foi equivocada, avalia CNI
Medida encarece crédito para consumidores e empresas, em um momento crítico da
atividade econômica, que sofreu novo impacto negativo com a segunda onda da pandemia
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera equivocada
a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central,
por um novo aumento na taxa básica
de juros (Selic) em 0,75 ponto percentual.
Com o recrudescimento da covid-19 no País desde o início do ano,
a atividade econômica, que vinha
mostrando uma gradativa recuperação, sofreu novo impacto negativo em
razão das novas medidas protetivas

de distanciamento social. A produção
industrial de abril de 2021 ainda está
6,6% abaixo do nível alcançado em
dezembro de 2020.

Em razão desse cenário, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, avalia que as condições de crédito
para consumidores e empresas deveriam continuar sendo de estímulo. “A
decisão por um terceiro aumento expressivo da Selic vai de encontro a essa
necessidade e desestimula a demanda
ao aumentar o custo do financiamento

de maneira significativa”, afirma.

Na avaliação da CNI, os grupos de
preços que apresentam elevação tendem a ter aumentos transitórios, como
os administrados, industriais e, principalmente, alimentos. Desta forma, as
taxas de inflação desses três grupos
devem desacelerar nos próximos meses. “A normalização de estoques e
a recente valorização do real devem
contribuir para diminuir a pressão
por repasse de custos para os preços
ao consumidor”, diz Robson Andrade.
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Poupança tem o pior rendimento
da renda fixa com a Selic a 4,25%
Projeções realizadas pelo Yubb apontam rentabilidade atual de investimentos;
para especialista, desafio do investidor é diversificar sua carteira
Com a taxa Selic elevada a 4,25%,
conforme decisão do Copom - Comitê de Política Monetária, como fica o
rendimento dos investimentos em
renda fixa? Para saber o impacto desta medida o Yubb, maior buscador de
investimentos do país, realizou um le** Poupança nova*
Poupança antiga*

Tesouro Selic

vantamento com projeções dos principais ativos. Como destaque, a poupança nova continua como a opção
com menor rentabilidade em todos
os cenários.
Confira o levantamento completo:

Rentabilidade
bruta

Rentabilidade
líquida

Rentabilidade
real

2,98%

2,98%

-2,69%

6,17%

4,15%

6,17%

-2,36%

4,65%

-1,11%

CDB banco médio

5,40%

4,32%

LCA*

4,07%

4,07%

CDB banco grande
LC

LCI*

RDB

Debênture Incentivada*

3,32%

5,81%

4,23%

5,64%
6,27%

2,66%
4,23%

4,52%
6,27%

* Investimentos isentos de imposto de renda
** Em 2012, o Banco Central redefiniu a remuneração da poupança para novos investidores.
No levantamento, para calcular a rentabilidade real dos investimentos, foi utilizada a inflação (IPCA)
projetada para 2021 de 5,82% - divulgada no Boletim Focus do dia 14/06/2021.

Para Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb, o Copom precisa adotar
uma postura mais contundente no
controle da inflação, já que muitos
títulos de renda fixa seguem com rentabilidade real negativa, um cenário
ruim para os investidores. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus
segue como um obstáculo.
“O Copom está numa posição extremamente desafiadora, já que ele
precisa estimular o crescimento da
economia brasileira, lidando também
com os estragos causados pela pandemia. Não é uma tarefa fácil: a alta
dos juros contribui para o controle
inflacionário, mas desestimula a re-

0,33%

3,32%

-1,42%
-2,99%

-1,66%
-1,50%

-1,23%

0,42%

cuperação econômica e a redução do
desemprego. Por outro lado, os juros
mais baixos aceleram a alta dos preços, mas contribuem para o avanço da
economia”, explica.

E neste momento de instabilidade,
é necessário que o investidor atue com
diferentes ativos. “A diversificação do
portfólio é mais necessária do que nunca. Porque a renda fixa continua sendo
a melhor alternativa para a reserva de
emergência e para investimentos de
curto prazo, mas, para ganhos acima
da inflação, o investidor precisará assumir mais riscos em renda variável,
com destaque para ações brasileiras,
ETFs e BDRs”, conclui Bernardo.

Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb

Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os
investimentos do país e recebe mais
de 8 milhões de buscas por mês. Com
três anos de funcionamento e uma
proposta isenta, o Yubb não realiza
nenhum tipo de transação, tendo a
imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.
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Brasil terá um ano de concessões e
privatizações, com PIB estimado em 5%
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, projetou que o país terminará o ano com a inflação dentro
do esperado, podendo atingir 5,1%
do Produto Interno Bruto, e afirmou
que 2021 vai ser conhecido como o
ano de concessões e privatizações
no Brasil, ao citar agenda ecológica
que conta com 117 ativos a serem

negociados. Sachsida fez essas declarações no webinar “Brazil’s Mid-Year
Economic Outlook: Perspectives and
Predictions” que aconteceu no dia 9
de junho e foi organizado pela Brazil-Florida Business Council, Inc.
Adolfo Sachsida disse em sua exposição, que se o PIB vai crescer 3,
4 ou 5, e que isso é uma questão se-

cundária. “O fundamental nesse momento é focar na qualidade, crescer
de maneira sustentável, visando um
longo prazo.” Foi então que o secretário de Política Econômica, explicou
que é uma questão de tempo até que
as projeções do PIB de 2021 cheguem
à casa dos 5%.
No entanto, Sachsida alertou que
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as piores altas nos preços acontecerão nos meses de junho e julho. Segundo os dados do Índice de Preços
do Consumidor Amplo, que mede a
inflação no país, a alta acumulada é
de 6,76%. Mas o secretário afirmou
que confia que o Banco Central que
faz um excelente trabalho para conter
o avanço do índice.

Quanto às políticas adotadas pelo
governo federal, Sachsida avaliou um
saldo positivo. “Estamos no caminho
certo, temos que insistir na estratégia
de consolidação fiscal e aprovar as reformas pró-mercado, para aumentar
a produtividade da economia. E garantir uma retomada a longo prazo.”
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia defendeu as ações estabelecidas desde
o início do governo, ao seguir uma
agenda rígida de controle das contas
públicas e reformas que estimulem
investimentos no país, além de atuar
fortemente em ações específicas para
combater os impactos da pandemia
da Covid-19.

Adolfo Sachsida ressaltou todo o
apoio que têm recebido do Congresso
Nacional na pauta apresentada pelo
Ministério da Economia.
DEBATE ENTRE OS CONVIDADOS

O webinar “Brazil’s Mid-Year Economic Outlook: Perspectives and Predictions” teve como objetivo debater
o cenário e as projeções para o crescimento econômico brasileiro este
ano, depois de um índice de atividade
econômica do banco central, onde se
observou que a maior economia da
América Latina se expandiu no primeiro trimestre.

O evento reuniu economistas e
analistas renomados que compartilharam suas percepções e previsões para
o futuro, entre eles: a moderadora do
fórum, Lisa Schineller, diretora-executiva para rating soberano da S&P
Global Ratings, Alberto Ramos, eco-

nomista-chefe do Goldman Sachs para
América Latina; Cassiana Fernandez,
Economista chefe do J.P. Morgan no
Brasil, Andre Loes, Economista-Chefe
do Morgan Stanley para a América
Latina, e Sueli Bonaparte, Founding
President & Chairwoman da Brazil-Florida Business Council, Inc.
O convidado Alberto Ramos, assegurou estar otimista com as exposições, porém externou uma preocupação, a falta de uma agenda com
maiores progressos.

Ramos falou sobre o crescimento
do PIB no primeiro trimestre, já que,
diferente do ano passado, não houve
tantas restrições que impediram o
funcionamento das atividades econômicas no país. “O mercado estava
esperando um maior impacto do PIB,
que cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o
último trimestre do ano passado”.
A moderadora do fórum, Lisa
Schineller, completou que o governo
tem atacado a agenda visando desafios a longo prazo.
Andre Loes, por sua vez, falou
de encontro com Ramos, e salientou
que é preciso analisar os pacotes
emergenciais para que seja feita uma
proposta de valores mínimos, para
que cada munícipio tenha demandas
voltadas para a educação e a saúde,
assim ajustando os gastos gover-

namentais. “Precisamos definir as
regras fiscais e criar condições propícias para que esses investimentos
cheguem até nós”.

Já Cassiana Fernandez, se mostrou positiva com as perspectivas e
a possibilidade de reduzir a inflação
abaixo da expectativa e garantiu que é
necessário descobrir os erros do processo, verificar quais são os fatores
que influenciam os choques que passamos para a retomada da economia.

De acordo com Adolfo Sachsida, o
Brasil está surpreendendo o mundo
em 2021 com o bom ritmo de recuperação, assim como ocorreu no ano
passado, onde especularem projeções
de mercado pessimistas que chegaram
a indicar que haveria queda de 9% do
PIB brasileiro no ano passado, mas o
número foi de 4,1%. “Esse resultado
foi bem melhor do que o apresentado
por muitos países desenvolvidos. Em
2021, os resultados econômicos continuam a surpreender positivamente”,
garantiu o secretário.
Sueli Bonaparte, agradeceu a presença dos painelistas e ressaltou a
importância do debate sobre o tema
para o conhecimento, informação e
o desenvolvimento de qualquer país.
“Temos que tornar possível e fazer
o que é certo. No meio da discussão
observei que podemos abordar perspectivas diferentes de maneira digna,
assim como fizemos neste evento”.
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Aplicativos financeiros seguem
em disparada no Brasil e no mundo
Categoria já investiu apenas
no primeiro trimestre de
2021, 1,2 bilhões de dólares
em Aquisição de Usuários
Restrição de acesso às
instituições físicas durante
a pandemia levaram
brasileiros ao uso de bancos
por meio de apps
A AppsFlyer, líder global em atribuição e análise de dados para publicidade de aplicativos, lança nesta
terça-feira, um estudo inédito sobre a
performance dos aplicativos de finanças no Brasil e em todo o mundo. O
estudo abrangeu aplicativos tanto de
banco digitais, quanto de bancos tradicionais, assim como apps de pagamento e também de investimentos. Em
2020, o Brasil foi o 2o país com mais
instalações de apps de finanças, atrás
apenas da Índia, e sendo o maior mercado potencial da América Latina. O
crescimento no número de instalações
de apps de finanças entre o primeiro
trimestre de 2020 até o mesmo período de 2021 foi de 65%. Nos últimos
dois anos, o salto é de 260%.
"O Brasil é promissor para aplicativos de finanças por uma série de
fatores. O primeiro é a alta introdução dos smartphones como principal
meio de acesso à internet, em seguida
vem o fato de que a pandemia restringiu acesso às instituições financeiras, fazendo com que o as pessoas se
acostumassem aos serviços digitais",
diz Daniel Simões, diretor regional
da Appsflyer no Brasil. "Além disso, a
publicidade de aplicativos cresceu em
investimentos em todo o mundo"

Segundo o estudo da Appsflyer,
na América Latina, 40% da aquisi-

ção de usuários vem de campanhas
de marketing, demonstrando que em
um cenário de alta competição, os
aplicativos são de fato um novo canal
de engajamento e aquisição de novos
clientes, e que empresas de finanças
estão mudando a sua mentalidade
diante da pandemia, antes utilizando
o aplicativo apenas como um canal
de engajamento.
Os números mostram que a corrida está evoluindo cada vez mais. Os
gastos globais com aquisição de usuários para apps de finanças atingiram
os US$3 bilhões de dólares em 2020,
em 2021 apenas no primeiro trimestre apps financeiros já investiram 1,2
bilhões de dólares. A América Latina
representa 20% dos gastos globais,
cerca de 542 milhões em 2020.

No Brasil, em meio à oferta variada de apps financeiros em diferentes
categorias, os apps bancários (Bancos
tradicionais e Bancos digitais) geraram quase 60% dos novos usuários
de apps financeiros do 4º trimestre
de 2020 e do 1º trimestre de 2021. Ao
oferecer um conjunto cada vez maior
de serviços para os proprietários de
contas, os bancos tradicionais e digitais competiram diretamente por novos usuários, ambos totalizando 28%
das instalações de apps vindas de novos usuários no período analisado.

Bancos tradicionais perderam
espaço dentre usuários de apps de finanças, com seu share de instalações
diminuindo 24,2% em 2020 em comparação com 2019. Bancos digitais por
sua vez aumentaram o seu share de instalações no mesmo período em 13,3%.
Porém, os bancos tradicionais ainda conseguem fazer com que os clientes usem seus apps 30% mais vezes
dentro do mesmo período de tempo
quando comparados aos bancos digitais. Apps de investimentos, ainda
considerados mais nichados, são responsáveis por 10% da aquisição de
usuários na região (América Latina).
AMOSTRA

A amostra do estudo foi de 4,7 bilhões
de instalações de apps de finanças em
todo o mundo de 2 mil aplicativos, entre
o primeiro trimestre de 2019 e o de 2021.

A AppsFlyer, líder global de atribuição, capacita os profissionais de
marketing a expandir seus negócios e
inovar com um conjunto de soluções
abrangentes de medição e análise.
Construído em torno da privacidade
por design, AppsFlyer tem uma abordagem centrada no cliente para ajudar
mais de 12.000 marcas e mais de 8.000
parceiros de tecnologia a tomar melhores decisões de negócios todos os dias.

62

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

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

EDIÇÃO 290

FinTechs se tornam cada vez mais lucrativas
e os bancos tradicionais se opõem
a subsidiárias exclusivamente
digitais de marca
As FinTechs estão se aproximando de sua próxima etapa de maturidade - a lucratividade - conforme demonstraram sua resiliência durante
a pandemia COVID-19, com verticais
registrando crescimento de dois dígitos, apesar dos desafios operacionais
e financeiros de todo o setor. Em resposta à crescente popularidade das
FinTechs entre os consumidores e à
proximidade com os lucros, os bancos
tradicionais estão criando entidades
exclusivamente digitais para atrair
segmentos de clientes específicos, de
acordo com o World FinTech Report
2021 da Capgemini e da Efma.

Mais da metade (51%) das FinTechs espera que suas reservas de
capital sejam afetadas, já que os custos relacionados a equipes, integrações e armazenamento de dados aumentaram durante as quarentenas
da pandemia. No entanto, apesar do
ambiente volátil, o setor das FinTechs relatou um crescimento de atividade de negócios de 11% ano a ano
no quarto trimestre de 2020, após
4 anos consecutivos de declínio. As
FinTechs com um portfólio de produtos diversificado também estão
ganhando o apoio dos investidores.
À medida que amadurecem, elas provaram ser concorrentes e parceiros
competentes; e o relatório rastreou
um aumento de 9% na atividade de
negócios em FinTechs em estágio
avançado de 2019 a 2020.
A adoção global de modelos digitais durante a pandemia também
posicionou as FinTechs para capturar
participação de mercado, ao mesmo

tempo em que gerou concorrência no
setor e aumentou a pressão sobre os
bancos tradicionais. Algo como 25%
dos consumidores globais que estão
em busca de entregas mais rápidas,
serviços personalizados e conveniência dizem que experimentariam
produtos bancários de empresas da
nova era.

No entanto, embora os consumidores aceitem cada vez mais as FinTechs, eles continuam a confiar nos
bancos tradicionais e 68% dizem
que tentariam uma oferta totalmente
digital operada por seu banco principal. Mesmo assim, décadas de atualizações operacionais e tecnologias e
modelos de negócios legados que se
interligam apresentam desafios de
transformação significativos para os
operadores ja existentes. Além disso,
as consequências secundárias da COVID-19 ilustram que atrasar as ações
não é mais uma opção.

"As jornadas digitais inspiradas
nas FinTechs precisam se tornar caminhos estratégicos cruciais para os
bancos em todos os setores. No entanto, os players precisam ser perspicazes e específicos enquanto se movimentam. Não existe uma abordagem
única para todos, e os bancos não
podem criar todas as subsidiárias digitais igualmente," comenta Anirban
Bose, CEO da Capgemini’s Financial
Services e membro do Conselho Executivo do Grupo. "Os players capazes
de alcançar crescimento e lucratividade de longo prazo hoje em dia
serão as histórias de sucesso da era
FinTech de amanhã."
O potencial para envolvimento
digital contínuo é claro. Os titulares
estão se preparando para alavancar
seus pontos fortes (alcance global
e confiança do cliente) enquanto
tratam de seus pontos fracos (TI legada e experiência do cliente) para
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permanecerem relevantes no futuro.
Colocar o usuário em primeiro lugar
é a principal prioridade e, à medida
que o setor evolui, os bancos precisam atender a mercados específicos
e a demanda do consumidor local. Os
bancos reconhecem o potencial do
envolvimento digital contínuo. Dos
executivos bancários que responderam a pesquisa, 63% disseram que
uma subsidiária exclusivamente digital permite serviços bancários onipresentes, 50% disseram que leva
novos produtos ao mercado mais
rapidamente e 52% disseram que
torna a colaboração com o ecossistema mais fácil graças à funcionalidade
plug-and-play.

O relatório descreve três abordagens - Greenfield, Bluefield e Brownfield - para titulares que criam uma
subsidiária exclusivamente digital
e recomenda uma metodologia de
campo correta, que define uma visão,
desenvolve uma base sólida e impulsiona o crescimento de longo prazo
por meio de uma cultura capacitadora. No entanto, mentalidades e modelos de negócios legados atrapalham a
jornada bancária totalmente digital
- incluindo a falta de suporte a longo prazo das empresas-mães 47%),
relutância em apoiar a canibalização
estratégica de curto prazo da base
de clientes da empresa controladora
(43%) e muito mais da metade (55%)
lutando para lidar com as propostas
fracas focadas apenas para o digital.
À medida que as FinTechs continuam
a ganhar influência e participação de
mercado, os bancos tradicionais devem desenvolver um modelo híbrido
por meio da modernização dos bastidores de suas operações intermediárias e de back-office, criando várias
entidades exclusivamente digitais
para atender os segmentos específicos de clientes.
"O avanço da pandemia tornou o
ambiente tradicional dos bancos de
varejo ainda mais exigente. Para que
os incumbentes permaneçam relevantes, agora é a hora de incorporar

finanças ao estilo de vida do cliente e
adotar modelos baseados em plataforma - a procrastinação não é mais
uma opção," afirma o CEO da Efma,
John Berry.

O relatório também fornece uma
abordagem de quatro estágios para
empresas FinTechs maduras que buscam crescimento e lucratividade de
longo prazo. As fases incluem diversificação de produtos para atrair uma
base de clientes mais ampla, orquestração de ecossistemas para criar
novos pontos fortes, monetização de
serviços, recursos ou dados - e expansão para novos mercados.
CONSUMIDORES EXPRESSAM
INTERESSE EM BANCOS VERDES

Além do ímpeto da competição de
mercado, as empresas estabelecidas
também estão enfrentando crescente
pressão social e regulatória para mudar para práticas verdes e sustentáveis. De acordo com a pesquisa Global
Retail Banking Voice of the Customer
de 2021, 65% dos consumidores
globalmente desejam que os bancos
reduzam sua pegada de carbono seguindo processos sem papel, consumindo energia renovável e oferecendo cartões biodegradáveis. Quase um
terço das pessoas pagariam uma taxa
adicional por produtos e serviços verdes - ou mudaria para um novo fornecedor de produtos ambientalmente e
socialmente amigáveis. Por sua própria natureza, os bancos exclusivamente digitais estão bem posicionados para apoiar finanças sustentáveis
- com processos sem papel e sem rede
de agências.
METODOLOGIA DO REPORT

O World FinTech Report 2021
baseia-se em percepções de três fontes principais - a pesquisa Global Retail Banking Voice of the Customer de
2021, as pesquisas e entrevistas de
executivos do Banco de Varejo e FinTech em 2021 e o Comitê de Direção
Executiva do World FinTech Report
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2021 composto por executivos que
representam bancos FinTechs, parceiros de tecnologia, VCs (Venture
Capitals) e facilitadores de negócios
em todo o mundo. Juntas, essas fontes primárias de pesquisa cobrem
percepções de 33 mercados: Austrália, Bélgica, Butão, Brasil, Camboja,
Canadá, China, Dinamarca, França,
Alemanha, Hong Kong, Islândia, Índia,
Itália, Japão, Malásia, México, Mongólia, Mianmar , Holanda, Noruega, Portugal, Rússia, Arábia Saudita, Sérvia,
Cingapura, Coreia do Sul, Espanha,
Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.

A Capgemini é líder global em
parcerias com empresas para transformar e gerenciar seus negócios,
aproveitando o poder da tecnologia. O
Grupo é orientado todos os dias pelo
propósito de liberar a energia humana por meio da tecnologia para um
futuro inclusivo e sustentável. É uma
organização responsável e diversificada de 270.000 membros de equipe em
quase 50 países. Com sua forte herança de 50 anos e profunda experiência
no setor, a Capgemini tem a confiança
de seus clientes para atender a toda
a amplitude de suas necessidades de
negócios, desde estratégia e design
até operações, alimentada pelo mundo inovador e em rápida evolução
de nuvem, dados, IA, conectividade,
software, engenharia digital e plataformas. O Grupo reportou em 2020
receitas globais de € 16 bilhões.
Uma organização global sem fins
lucrativos criada em 1971 por bancos
e seguradoras, a Efma facilita o networking entre os tomadores de decisão. Ela fornece insights de qualidade
para ajudar bancos e seguradoras a
tomar as decisões certas para promover a inovação e conduzir sua transformação. 120 grupos financeiros em
133 países são membros da Efma.
Com sede em Paris. Escritórios em
Londres, Bruxelas, Andorra, Milão,
Estocolmo, Bratislava, Varsóvia, Moscou, Istambul, Beirute, Dubai, Tóquio,
Cingapura, Sydney e Montreal.
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Campanha apresenta proposta para
aumentar tributação do setor financeiro
Arrecadação aumentaria R$ 40 bilhões com alíquota maior na Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido. Setor tem recordes de lucro mesmo na crise

O setor financeiro passou ileso
pelas mais graves crises e teve recordes de lucros no país. Somente no primeiro trimestre de 2021, o lucro dos
cinco maiores bancos do país somou
R$ 26,4 bilhões, com alta média de
47,1% em 12 meses.
Cobrar mais impostos do setor financeiro é uma das oito propostas da
campanha Tributar os Super-Ricos.
O assunto foi debatido numa live no
dia 7 de junho, reunindo especialistas e integrantes do movimento com
o tema “Regular e tributar o Sistema
Financeiro para investir no social”.

A presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/CUT),
Juvandia Moreira, reforça que a po-

pulação deve compreender a distorção do sistema tributário para exigir
compromisso dos candidatos na eleição do próximo ano. “É a oportunidade de cobrar uma reforma tributária
que promova igualdade e justiça fiscal de verdade”, orientou a sindicalista de uma das entidades atuantes
na campanha.
Mesmo com o crescimento mais
lento por causa da pandemia, em
2020 o lucro dos bancos cresceu
100% mais que a Contribuição Social
sobre Lucro Líquido (CSLL) e 160%
mais do que o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica. A campanha propõe
elevar a alíquota da CSLL do setor financeiro e do setor extrativo mineral,
a medida arrecadaria cerca de R$ 40
bilhões ao ano.

MAIS LUCROS OU MAIS
SERVIÇOS PÚBLICOS?
O debate girou entre deixar de
oferecer os serviços públicos ou redistribuir a carga para que os mais
ricos paguem mais, fortalecendo o
Estado para atender a população.

“Sem o Estado não vamos sair
bem dessa história. É preciso tributar
mais os milionários, desfazer o arcabouço fiscal e acabar com o teto de
gastos. Não adianta arrecadar mais
e não poder gastar nas áreas sociais
devido à Ementa Constitucional 95”,
alertou André Horta, Diretor Institucional do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas
ou Tributação dos Estados e Distrito
Federal (Comsefaz).
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“Estaríamos muito piores e não teríamos enfrentado a pandemia sem a Caixa Federal, sem o SUS, sem o Butantan,
sem a Fiocruz, sem o Pronampe oferecido pelos bancos públicos. Sem eles estaríamos muito pior”, enumerou Horta,
mostrando a importância da presença
do Estado na vida das pessoas.

“Foi vendida a ideia de que menos
imposto é bom. Que ao conceder isenções e dar incentivos (economia do
gotejamento) as empresas investiriam
na produtividade, emprego, bem estar,
igualdade, crescimento econômico. Vimos que aconteceu o contrário. Os setores mais abastados se apropriaram dos
recursos do Estado e aumentou a desigualdade e concentração da riqueza”,
analisou Horta. Ele integra o governo de
Wellington Dias, no Piauí e é um dos formuladores das propostas entregues ao
Congresso Nacional em agosto de 2020,
mas não colocados em tramitação.
Fortalecer o Estado com mais
tributos cobrados dos segmentos de
maior poder contributivo, isentos ou
subtributados é a base da mobilização nacional de 70 entidades envolvidas na campanha para mudar as
regras fiscais num país considerado
paraíso fiscal dos ricos e o sétimo
mais desigual do mundo, campeão
mundial em concentração de renda.
ESTADO A CABRESTO DO MERCADO

“A financeirização da economia,
das empresas, das corporações a partir da década de 1980, vem cabresteando o Estado para conseguir regras
mais vantajosas para si, aprofundando a desigualdade”, resumiu Horta.
Os oito projetos preveem tributar
somente 0,3% mais ricos resultando
na arrecadação de R$ 300 bilhões ao
ano. “As propostas deixam fora 99,7%
da população, alcançando apenas 600
mil pessoas que concentram a extrema riqueza no Brasil.”
Os economistas e tributaristas
que redigiram as propostas da cam-

panha alertam que a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional não promove justiça fiscal.
BANCOS PÚBLICOS COMO
REGULADORES DO MERCADO

Para o economista e ex-diretor técnico do Dieese Sérgio Mendonça, além
de tributar os super-ricos o país deve
utilizar os dois bancos públicos para
regular e forçar a rentabilidade do sistema financeiro para baixo a partir da
intervenção da economia por meio do
Banco do Brasil e Caixa Federal. “Inverter essa lógica dos bancos públicos
acompanharem o sistema privado. Isso
já foi feito e mostrou que funciona.”
Mendonça reforçou que o impacto da reformulação tributária com
justiça fiscal repercute diretamente
no poder de compra da população.
“Poderíamos vender um carro pela
metade do preço, assim como as telecomunicações e outros setores teriam
valores menores com a mudança do
perfil do sistema tributário.”

A maioria da população não sabe
como é tributada. “Essa desinformação interessa aos grandes grupos econômicos. A campanha é uma das mais
importantes para promover conscientização, mobilização e reduzir a
desigualdade”, pontuou.
COPIAR EUA JÁ FARIA JUSTIÇA

Deputado federal por quatro
mandatos e ex-ministro dos governos
Lula e Dilma, Ricardo Berzoini (PT)
reconhece o impasse político no Congresso Nacional. “Terá forte oposição
dos detentores de riqueza e renda de
nosso país. Nossa tarefa é fazer o entendimento sobre a matéria.”
Para o ex-ministro, os bancos deveriam ser tributados como pessoa
jurídica (PJ), com tabela progressiva
e acabar com a distribuição de juros
sobre o capital próprio.

Demonstrou em dados que o Brasil
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é o único país no G20 com a tributação
concentrada no consumo e na produção, resultando em 43% da renda dos
pobres despendida em tributos sobre
a conta de luz, telefone e mercadorias
de consumo básico. A tributação exagerada do consumo resulta na apropriação da renda dos mais pobres.
De forma bem humorada, Berzoini disse que se daria por satisfeito
se o Brasil adotasse o modelo norte-americano. “O sistema tributário dos
EUA é 10 vezes melhor que o nosso e
o (Joe) Biden quer melhorar taxando
mais os ricos e super-ricos”, comparou. “A população pagaria imposto
de acordo com o poder contributivo,
como está previsto na Constituição.
Seria um grande ganho para a produtividade da economia brasileira com
justiça fiscal”, concluiu.
Nos EUA, o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica é estadual e federal, chegando a 50%. “Assim mesmo
muita gente quer ir para lá porque é
compensado com outras formas de
tributação mais amena”, exemplifica.
MILHÕES DE ESFOMEADOS
E MAIS BILIONÁRIOS

Para a presidente da Contraf/CUT,
Juvandia Moreira, o aprofundamento
da miséria na pandemia exige ação.
“Olha a injustiça que a gente vive: 20
milhões passando fome, 120 milhões
não comem o suficiente, enquanto
brasileiros entrando na lista dos bilionários do mundo. Isso é muito vergonhoso. Temos muitos motivos para
estar nas ruas”, sustenta.
“Tributação é assunto árido. Se
não fizermos o debate com o povo
que é esfolado no ICMs, no ISS, no
PIS e Cofins, sobre comida, a roupa,
móveis, automóveis, não teremos
sucesso. Levará muito tempo para as
pessoas compreenderam o que está
em jogo e o esforço político do movimento social, popular e sindical para
reformar o sistema tributário”, finalizou Ricardo Berzoini.
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Crédito e saúde financeira
Dicas para melhorar finanças do negócio em tempos de crise
Diante das incertezas e oscilações do cenário econômico, organização e planejamento são palavras
de ordem para donos de micro e pequenos negócios.
Ter uma boa gestão financeira é
algo fundamental para um pequeno
negócio, independente da fase de maturidade da empresa. Em tempos de
crise, com cenário de incerteza, essa
questão torna-se ainda mais relevante. A última pesquisa de impacto do
coronavírus realizada pelo Sebrae
mostra que a pandemia acarretou,
para a maioria das MPE, uma perda

média de 40% do faturamento. Esse
aperto nas contas expõe ainda mais a
necessidade de uma boa organização
financeira.
O analista de capitalização e serviços financeiros do Sebrae, Weniston Abreu, afirma que é comum ter
empresas que, por desorganização
financeira, acabam fechando as portas. “É óbvio que a pandemia trouxe
novos desafios para os empreendedores. No entanto, ainda temos muitos
donos de pequenos negócios que passam por situações difíceis por falta
de conhecimento. Questões básicas

como fluxo de caixa, planejamento,
classificação de despesas, controle de
estoque podem literalmente tirar a
empresa do vermelho”, alerta.

“Por isso, é fundamental que a
pessoa esteja sempre buscando conhecimento. Além do atendimento
direcionado, o Sebrae oferece cursos
gratuitos, conferências e lives com
especialistas no assunto, entre outras iniciativas. Neste mês de junho
iremos dedicar grande parte dos nossos conteúdos para o tema crédito e
finanças. Vale a pena conferir”, completa Abreu.
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Confira, a seguir, nove dicas básicas
para otimizar a sua gestão financeira:
1. ENTENDA A NECESSIDADE
DE FAZER A ORGANIZAÇÃO
DO SEU NEGÓCIO
O primeiro passo para melhorar
a sua gestão financeira em
tempos de crise é aceitar que
planejamento e organização
são as receitas de qualquer
empresa bem-sucedida. Muitas
vezes, por falta de tempo ou
por ter muita experiência no
mercado, a pessoa acha que não
precisa colocar as despesas e
receitas no papel. Em tempos
de crises essa ação é essencial.
Não se limite na busca por
conhecimento nessa área.
Obter qualificação em finanças
é uma grande dificuldade dos
empreendedores, por isso,
quanto mais você dominar
o assunto, mais vantagem
competitiva adquire.

2. FAÇA UM PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO PARA
A CRISE
Quando falamos em
planejamento estratégico,
muitas pessoas acham que é
algo extenso, cansativo e sem
serventia. Dedique-se a realizar
essa tarefa, organize-se, coloque
no papel os possíveis cenários
que sua empresa irá enfrentar
e quais serão as estratégias
em cada um deles. Reúna todo
seu histórico de faturamento,
isso irá te ajudar a entender
qual sua provisão de receitas
e como é melhor agir para
superar a crise.
3. ADMINISTRE
CORRETAMENTE SEU
FLUXO DE CAIXA
Seja calculando erroneamente
os ganhos ou subestimando as
perspectivas de gastos, a má
administração do fluxo de caixa

pode levar a diversos prejuízos,
de tempo, esforços e dinheiro.
Dentre as alternativas para
uma elaboração eficiente de
fluxo de caixa está a utilização
de softwares de gestão
financeira, há muitas opções
de baixo custo no mercado.
4. CLASSIFIQUE AS DESPESAS
E ENXUGUE OS GASTOS
Faça um levantamento de
todas as despesas da empresa,
até mesmo aquelas que você
considera muito pequenas.
Com todo esse mapeamento
em mãos, classifique suas
despesas em essenciais para o
funcionamento e as que podem
ser eliminadas. Corte as últimas
e renegocie as essenciais.
5. EVITE GASTOS
EXORBITANTES COM
FOLHAS DE PAGAMENTO
A empresa mostra-se mais
controlada financeiramente
quando gastos com folhas de
pagamento não ultrapassam
entre 30% e 40% do
faturamento. Por isso, é
importante que, dentro do
planejamento gerencial,
seja feita uma reflexão sobre
a quantidade realmente
necessária de funcionários e
sobre suas funções, mesmo
porque o gestor deverá manter
um fundo de reserva para
demissões e custos previsíveis,
como 13º salários, férias,
entre outros.
6. DÊ UMA OLHADA NO
QUE TEM EM ESTOQUE
Em tempos de crise, com quedas
no faturamento, é comum
que alguns produtos fiquem
encostados e demorem um
pouco mais a sair da prateleira.
Visite seu estoque, reveja o que
tem disponível, faça promoções
ou alguma ação direcionada
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para a venda desses itens.
Podem ser kit promocionais,
vendas de vouchers, promoções,
sorteios, entre outras.
7. SEPARE VERBAS PESSOAIS
DAS EMPRESARIAIS
Um dos erros mais comuns
é a retirada de dinheiro da
empresa para uso pessoal ou
remanejar verba pessoal para
dentro do negócio. Separar a
gestão financeira pessoal da
empresarial é básico e é algo
que deve ser resolvido logo no
início do empreendimento.
8. SE NECESSÁRIO,
BUSQUE CRÉDITO
Se após fazer sua organização
financeira e cortar gastos a
sua empresa ainda passa por
dificuldades para manter o
funcionamento, procure saber
mais sobre as ofertas de crédito
disponíveis no mercado. Esse
processo deve ser feito com
calma e baseado no controle
que já foi realizado antes. Com
os recursos financeiros bem
claros, você pode entender
melhor qual valor precisa
para passar pela turbulência.
É importante consultar mais
de duas opções de crédito,
há variação nas condições
de concessão, taxas de juros,
carência, entre outros.
9. PENSE NO FUTURO
O crescimento da empresa
depende, também, das
projeções feitas e de quais
serão os próximos passos a
seguir. Inclusive, a cada novo
direcionamento, deve-se propor
novos planos estratégicos e
táticos. A estagnação surge
quando não se sabe para onde
ir. Aproveite essa nova fase
para investir na digitalização
do seu negócio. Melhore seus
resultados vendendo online.
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Advogado tributarista alerta: “A Receita
Federal está de olho no seu PIX”
Ainda que não haja fiscalização de transferências individuais, os bancos enviam para
a Receita Federal um consolidado com valores movimentados nos últimos 5 anos.
O PIX, sistema que permite transferências e pagamentos eletrônicos a qualquer hora do dia, já responde por mais
da metade das transferências bancárias,
segundo dados do Banco Central. A dúvida é: a Receita Federal pode usar o PIX
para investigar seus bens e verificar suas
movimentações financeiras?

anos.As transferências entre familiares,
dependentes ou não, ou a qualquer outra conta corrente, deverão ser também
registradas, e os documentos comprobatórios, guardados", esclarece.

"É necessária uma ordem judicial
ou um procedimento administrativo
para a Receita poder ver suas movimentações no PIX, assim como já acontece
em transferências feitas por TED e DOC.
Pelo procedimento administrativo, o
contribuinte é intimado a apresentar os
extratos bancários", pontua o advogado.

Apesar de não poder examinar as
transferências individuais dos contribuintes feitas pelo Pix, por TED
ou por DOC, a Receita Federal recebe
das instituições financeiras os valores
globais consolidados das movimentações financeiras dos contribuintes.

Marins afirma que as pessoas jurídicas, tanto optante pelo Simples
quanto pelo Lucro Presumido ou Real,
a partir de agora, para o esclarecimento de qualquer questionamento, será
fundamental o balanço contábil dessas
empresas, além da declaração de imposto de renda jurídica bem detalhada
e conciliada com os dados contábeis.

Segundo o advogado tributarista, Eliézer Marins, a resposta para a
questão é que não pode, direta e automaticamente, já que as transferências
feitas pelo sistema estão protegidas
pela lei do sigilo bancário.

Segundo Eliézer, ainda que não haja
fiscalização de transferências individuais, os bancos enviam para a Receita
Federal um consolidado com valores
movimentados nos últimos 5 anos.

"Não só do famoso PIX, mas de todas as operações dos contribuintes,
portanto a Receita já sabe e vai continuar sabendo qual é o valor movimentado
por você pelos bancos - não importa o
meio (TED, Doc ou Pix). E o ministro da
Economia, Paulo Guedes, já disse que
pode usar o Pix para cobrar um imposto similar à antiga CPMF", explica.

De acordo com o especialista, na verdade, o Leão usa todos os agentes financeiros, seguradoras, bancos, corretoras,
fundos de aposentadoria, entre outros,
para saber toda a movimentação finan-

ceira de cada CNPJ ou CPF. A informação
é mensal e envolve movimentações superiores a R $2.000 para pessoa física e
R $5.000 para as pessoas jurídicas.

"As consequências dessa medida
para as pessoas honestas é o risco de
malha fina ou questionamento da Receita sobre movimentações ou saldos
errados, informados por descuido ou
engano.Quem sonegar impostos terá
de justificar o patrimônio descoberto e
provavelmente terão que arcar com os
custos dos impostos e multas, que chegam a triplicar o valor original", afirma.
O advogado fez recomendações
para que não se caia por descuido ou
sem má fé na malha fina.

"No caso de pessoas físicas, é importante manter consigo controles como
talões de cheques, Docs, Teds e extratos
bancários mensais, cópias das declarações de IR, comprovantes de pagamentos
a terceiros, extratos de cartões de crédito,
informes de rendimentos do empregador
etc. Mantenha-os por pelo menos seis

"Com isso, a Receita já possui acesso
à movimentação financeira e saldos dos
contribuintes que são declarados pelas
próprias instituições financeiras ao Fisco sem detalhar se foram feitas por TED,
DOC e agora pelo Pix", completa.
A Receita Federal por meio de
uma IN “lei” que ela mesma criou tem
acesso à tudo e a todas operações,
eles se baseiam na Instrução Normativa 1.571 de 03 de julho de 2015.

*Formado pela Universidade de
Ribeirão Preto (UNAERP), com especialização em Direito Tributário, atua
no mercado com consultoria empresarial e tributária. - CEO do Grupo
Marins, que atua na gestão, consultoria e auditoria de recursos financeiros, patrimoniais e questões tributárias para grandes empresas.
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Especialista critica proposta de criação
de Imposto sobre Grandes Fortunas
A medida tem mais tendência de agradar a torcida do que efetivar a capacidade
contributiva. Proposta tem perdido espaço nos países ricos nos últimos anos, segundo
levantamento do Insper
to de Renda deva ser revista, com
novas alíquotas e um distanciamento maior entre as faixas de tributação, além da criação de um imposto
sobre propriedade de embarcações
e aeronaves e a tributação de dividendos. "A criação do IGF é uma
medida preguiçosa, com maior tendência de agradar a torcida do que
efetivar a capacidade contributiva",
critica o professor.

Ao mesmo tempo em que ganha
mais defensores no Brasil, como parte das discussões sobre como ampliar
a assistência social e diminuir a desigualdade social no país, o imposto
sobre grandes fortunas (IGF) vem perdendo relevância no arsenal tributário
de dos países ricos. Segundo um estudo recente do Insper, que analisou o
tema em 37 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 12 deles já tiveram em algum momento um
imposto similar, mas apenas 3 desses
países ainda contam com esse tipo de
tributação: Espanha, Noruega e Suíça.
O mesmo levantamento aponta que no
Brasil foram apresentados 13 projetos
de lei em 2020 sobre o tema e um total
de 37, desde 1989.

O advogado e professor especialista
em Direito Tributário Gabriel Quintanilha considera que a medida pode forçar
a saída dos detentores de grandes fortunas do país e, com isso, a economia
sofreria por falta de investimentos.
"Nosso sistema tributário é injusto e
isso é indiscutível, mas a criação do IGF
não é a solução. Acho a medida populista e pouco eficaz, principalmente se
considerarmos as experiências já realizadas em outros países, como a França,
que criou o imposto e enfrentou uma
fuga de capitais, além da Colômbia, que
possui um imposto similar e enfrenta
uma forte transferência de riqueza para
o Panamá", aponta o advogado.
Como alternativa, Quintanilha
defende que a tributação do Impos-

Gabriel Quintanilha é advogado
especialista em Direito Tributário,
Sócio fundador do escritório Gabriel
Quintanilha Advogados. Doutor em
Direito pela Universidade Veiga de
Almeida-RJ. Mestre em Economia
e Gestão Empresarial pela UCAM-RJ. Especialista em Direito Público
e Tributário. Extensão em Tributação Internacional pela Universiteit
Leiden (Holanda). Membro da Internacional Fiscal Association - IFA.
Membro do Instituto Brasileiro de
Direito Tributário - IBDT. Sócio fundador da Sociedade Brasileira de
Direito Tributário - SBDT. Membro
da Associação Brasileira de Direito
Financeiro - ABDF. Coordenador da
Área de Tributação sobre renda no
LLM da Fundação Getúlio Vargas FGV. Professor de Direito Tributário
da Fundação Getúlio Vargas - FGV.
Autor do Ensino a Distância - EAD e
professor de Planejamento Tributário dos cursos de MBA e LLM do IBMEC-RJ. Professor da graduação em
Direito do IBMEC-RJ. Professor na
pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário da UCAM-RJ. Professor
na Pós-Graduação e Administração
Pública da UFF e da Escola Superior
de Advocacia da OAB/RJ.
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Brasileiros mantêm em média 3,6 contas
bancárias, aponta pesquisa
Número de contas é maior entre homens
e na classe A, aponta levantamento que
também revelou o desconhecimento da
população sobre open banking
Brasileiros com acesso à internet
mantêm em média 3,62 contas em
bancos e outras instituições financeiras ao mesmo tempo, aponta pesquisa
C6 Bank/Ipec. Esse número é maior
entre homens (4,07) do que entre
mulheres (3,22) e aumenta de acordo
com a classe social. Na classe A, chega
a 5,53, enquanto na classe C a média
é de 3,38. Além das populares contas
corrente e poupança, usadas por mais
de 75% dos entrevistados, há ainda as
contas salário (onde o empregador faz
depósitos mensais), pagamento (oferecidas por fintechs) e investimento
(voltadas para quem quer investir).
A pesquisa foi realizada entre os dias
20 e 27 de maio deste ano, com 2000 brasileiros das classes A, B e C com acesso à
internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais sobre o total da amostra.

A informação sobre o acúmulo de
contas chama atenção no momento em
que o sistema bancário brasileiro passa
por uma transformação que deve mudar em definitivo o relacionamento dos
consumidores com as instituições financeiras. O chamado open banking, que
está em fase de implementação no país,
permitirá que os clientes compartilhem
seus dados bancários entre diversas instituições, em troca de serviços e produtos
melhores e a taxas mais competitivas.

“Hoje, um banco não consegue saber
como o cliente se relaciona com outras
empresas do sistema bancário. O histórico que ele constrói com a instituição
não o acompanha quando ele abre conta
em outro banco”, explica Maxnaun Guitierrez, head de produtos e pessoa física

do C6 Bank. “Com o open banking, será
possível saber se ele é um bom pagador
ou quanto de crédito teve aprovado em
outra instituição, por exemplo.”

Com a virada de chave para o sistema financeiro aberto, o que deve
ocorrer até o fim do ano, são esperadas uma série de soluções inovadoras.
Entre elas estão a possibilidade de
acessar a partir de um único aplicativo
as contas mantidas em diversas instituições financeiras além de agregadores de serviços e tarifas. “Essa é mais
uma etapa importante do processo de
democratização do acesso aos serviços bancários no país, que já vem se
consolidando com o avanço das instituições digitais”, explica Gutierrez.
Uma outra pesquisa C6 Bank/Ipec,
realizada em abril, revelou que 57%
dos entrevistados já têm contas em
bancos digitais, que não cobram tarifas, nem operam com agências físicas.
Dentro desse grupo, 47% mantêm suas
contas em bancos tradicionais e digitais
ao mesmo tempo e 10% abandonaram
de vez as instituições convencionais.

O instituto de pesquisa perguntou
também em que tipo de instituição os
brasileiros mais realizam transações
como depósitos, saques e pagamentos.
A maioria ainda usa os bancos tradicionais (65%), em comparação com os
bancos digitais (31%). Porém, entre os
brasileiros que têm de 16 a 24 anos, os
bancos digitais já superam os tradicionais (51% contra 41%).

OPEN O QUÊ?
A segunda fase de implementação
do open banking está marcada para 15
de julho, mas a maioria dos brasileiros
ainda não sabe o que significa o novo
sistema. Segundo a pesquisa C6 Bank/
Ipec, 56% dos brasileiros com acesso à
internet não conhecem ou nunca ouviram falar sobre o open banking. Quando
apresentados a supostas definições para
o novo sistema, 37% dos entrevistados
disseram que o open banking é um novo
banco digital; outros 12% acreditam
se tratar de agências bancárias abertas
24 horas por dia e 1% disse que é um
evento com comida e bebida liberadas.
Apenas 23% mencionaram ser um sistema que permitirá o compartilhamento de informações bancárias. Segundo o
levantamento, 23% dos brasileiros estão
interessados em compartilhar dados
pessoais com instituições financeiras em
troca de economia com tarifas e taxa de
juros. Outros 33% não têm interesse e
44% não sabem dizer se querem ou não
abrir essas informações.
O C6 Bank é um banco completo,
lançado em 2019, que já superou a
marca de 6 milhões de contas abertas no Brasil. Sem agências físicas, a
instituição já tem em seu portfólio
mais de uma dezena de produtos, incluindo conta corrente isenta de taxa
de manutenção, cartão sem anuidade,
transferências e saques gratuitos, tag
de pedágio grátis, programa de pontos
(Átomos), Conta Global, plataforma de
investimentos, entre outros.
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Fintechzação: Como esse movimento
vai revolucionar o mercado
e construir grandes players
Empresas buscam revolucionar o mercado financeiro
e apostam na transformação em fintechs
Mesmo após um ano totalmente
atípico como o de 2020, foi possível
observar um grande fortalecimento no
setor de fintechs, que viveu o melhor
período no que se refere a investimentos. Segundo o levantamento mensal
Inside Fintech Report, realizado pelo
Distrito Dataminer, as startups financeiras brasileiras captaram 1,9 bilhão
de dólares ao longo do ano, superando
os resultados de 2019, que foi de 1,1
bilhão. Diante disso, de acordo com os
dados da pesquisa, é possível observar
que esse mercado vem sendo considerado a ‘ponta de lança’ do ecossistema
de startups no Brasil - já que o país
conta, hoje, com 876 jovens negócios
que se encaixam nessa categoria.

Diante disso, foi possível observar
uma grande revolução nas empresas,
muitas delas que nasceram como plataformas de gestão e agora estão vendo uma oportunidade, junto com uma
demanda de mercado, para se transformarem em fintech. O inverso também é visto, as fintechs - muitas vezes
- enxergam seus serviços se tornarem
commodity, então buscam novas oportunidades no mercado. Diversos cases
de sucesso, como o lançamento da
99Pay - pela 99 - que consiste em uma
carteira digital que permite colocar crédito diretamente ao motorista e fazer
recargas de celulares no valor de até R$
100, abrem uma nova frente de faturamento para as companhias, capazes de
aumentar o escopo do negócio.
Outro bom exemplo foi o lançamento do Magalu Pay, que processa
suas próprias vendas e praticamente
elimina os meios de pagamentos tradicionais. Com essa nova onda do mer-

FIN T ECH
cado, é possível afirmar que empresas
de diferentes setores entenderam que
hoje já não é mais necessário encaminhar os clientes para fora de seu próprio domínio, pois explorar meios que
facilitam e entregam processos mais
rápidos aos clientes é o grande diferencial. Engana-se quem acredita que
os benefícios terminam por aí. Fatores
como aumento na receita, geração de
leads e fidelização dos consumidores
também são observados.

Pensando também em atender esse
mercado, o VExpenses vem lutando
pela democratização financeira no país.
Com a promessa de entregar uma experiência inédita e muito simplificada
para a gestão de despesas a trabalho,
a plataforma passa a ingressar no universo de fintechs com o seu recente lançamento do Cartão VExpeses, que dá o
pontapé inicial para essa mudança. "O
mercado está totalmente interligado e
tenho certeza que com nossa plataforma robusta e completa, a partir de agora, entregaremos - ainda mais - o melhor para cada um de nossos clientes,
tanto em gestão quanto em serviços
financeiros", explica Thiago Campaz,
CEO do VExpenses, plataforma que automatiza a gestão de despesas dos funcionários com segurança.

Mesmo com o aumento da concorrência, visto que todas as empresas disputam entre si, independente
do setor que se encontram, se tornar
uma fintech e trabalhar com todas as
pontas de seu negócio integradas é
uma grande revolução para o setor.
"Além disso, tenho certeza que daqui
para frente, cada vez mais, empresas
se reformularão para atender essa
demanda. A pandemia foi uma grande
impulsionadora de tudo isso, mas antes dela um movimento significativo
já havia começado", finaliza Campaz,
SOBRE O VEXPENSES

Fundada em 2016 pelos empreendedores Thiago Campaz, Bruno
Pain, Leandro Martins e Káliman
Borges, o VExpenses, plataforma
que automatiza a gestão de despesas dos funcionários com segurança,
tem como objetivo tornar o controle
dos custos das viagens corporativas
mais fácil, menos burocrático e sem
falhas. Dessa forma, as empresas
conseguem economizar tempo, ter
mais organização e segurança com
os dados dos usuários e reduzir os
valores das despesas, assim como
evitar possíveis desvios de conduta
dos funcionários.
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Importância do ESG para
os negócios ganha força
E que é ESG?
Um assunto que vem sendo amplamente debatido por investidores
estrangeiros há alguns anos e ganhou
força no Brasil com o início da pandemia, a importância da gestão ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) nos negócios ainda
é um tema recente em discussão pelos líderes das empresas de Pernambuco. O assunto ganhou relevância
no país há poucos anos em função
do aumento da exigência de reguladores, investidores e consumidores
para que as empresas assumam uma
postura voltada para essas questões.

aqui também. Cada vez mais temos
um cliente ainda mais exigente em
relação à postura da empresa que vai
além do produto ou serviço que ela
presta, mas que diz respeito a esses
fatores. Essa demanda foi potencializada pela pandemia e outras crises e
é uma tendência que veio para ficar.
Espera-se, portanto, que as organizações sustentem uma cultura de maior
empatia e responsabilização com
esses aspectos considerados críticos
mundialmente", finaliza.

"Esses três aspectos da gestão
e da estratégia se tornaram prioritários para os investidores
no mundo todo. Aqui no
Nordeste, a discussão ainda está muito incipiente,
mas vem ganhando cada
vez mais importância, o
que vai gerar uma vantagem competitiva para
as organizações. Os temas eram discutidos de
forma isolada, mas agora há necessidade de um
debate mais estruturado,
olhando para todo o negócio", analisa o sócio-diretor
do escritório da KPMG nas regiões Norte e Nordeste.

Segundo ele, as empresas de capital aberto da região estão em um nível
mais maduro de discussão e fizeram
algumas ações relacionadas à prática,
mas a grande maioria ainda não. "Os
investidores, consumidores e funcionários têm cobrado uma atitude das
empresas em relação aos aspectos
ambientais, sociais e de governança.
Em qualquer lugar no mundo, e claro,

E QUE É ESG?
Uma gestão ambiental efetiva ("E") busca a redução do impacto
ambiental negativo das atividades
operacionais, de modo que o uso dos
recursos naturais respeite a capacidade da natureza de se regenerar.

Trata-se, por exemplo, do consumo
adequado de energia, uso de recursos naturais, da emissão de gases
de efeito estufa, do tratamento dado
aos animais, do manejo de resíduos,
da contaminação, entre outros. Já os
aspectos sociais ("S") consideram a
qualidade das relações das empresas com a sociedade, fornecedores,
colaboradores, parceiros, clientes e
comunidades e buscam garantir que
o modelo de negócio e produtos gerem valor e impacto para toda a sociedade. São temas relacionados, por
exemplo, à geração de empregos, renda, arrecadação de impostos, saúde,
segurança e bem-estar de funcionários, condições de trabalho
adequadas, direitos humanos,
entre outros aspectos. Por
fim, a implementação de
boas práticas de governança corporativa ("G")
auxilia as corporações
a utilizarem o capital
-considerando princípios éticos - de maneira
eficaz, levando em conta
os interesses de todas
as partes relacionadas e
endereçando aos conselhos e aos executivos a responsabilidade de adotarem
práticas ESG efetivas perante a
empresa e a sociedade.

A KPMG é uma rede global de
firmas independentes que prestam
serviços profissionais de Audit, Tax e
Advisory. Estamos presentes em 154
países e territórios, com 200.000 profissionais atuando em firmas-membro
em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais, distribuídos em 22 cidades localizadas
em 13 Estados e Distrito Federal.
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Na China, Huawei inaugura seu maior centro
global de transparência em segurança
cibernética e proteção de privacidade
Empresa defende a construção de capacidade em todo o setor, com
compartilhamento do conhecimento e parcerias mais estreitas
A Huawei inaugurou hoje seu
maior Centro Global de Transparência em Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade em Dongguan, na
China, com discursos de representantes da GSMA, SUSE, British Standards
Institution e de reguladores dos Emirados Árabes Unidos e da Indonésia,
na cerimônia de abertura.

Junto com a inauguração do novo
centro, a Huawei também lançou seu
Product Cyber Security Baseline, marcando a primeira vez que a empresa
disponibilizou para o setor como um
todo sua estrutura básica de segurança de produto e práticas de gestão.
Essas ações fazem parte dos esforços
mais amplos da empresa para engajar
clientes, fornecedores, organizações
de padrões e outros stakeholders
para fortalecer juntos a segurança cibernética em todo o setor.

"A segurança cibernética nunca foi
tão importante", disse Ken Hu, Presidente Rotativo da Huawei, na inauguração
do centro de Dongguan. "Como setor,
precisamos trabalhar juntos, compartilhar as melhores práticas e desenvolver
nossas capacidades coletivas em governança, padrões, tecnologia e verificação.
Precisamos dar ao público em geral e
aos reguladores, um motivo para confiar
na segurança dos produtos e serviços
que usam diariamente. Juntos, podemos
encontrar o equilíbrio certo entre segurança e desenvolvimento em um mundo
cada vez mais digital".
Nos últimos anos, a transformação digital do setor e as novas tecno-

logias, como 5G e IA, tornaram o ciberespaço mais complexo do que nunca,
o que foi agravado pelo fato de que as
pessoas têm passado a maior parte de
suas vidas online durante a pandemia
de COVID-19. Essas tendências levaram a um aumento de novos riscos de
segurança cibernética.
A Huawei inaugurou o novo Centro Global de Transparência em Se-

gurança Cibernética e Proteção de
Privacidade em Dongguan, para resolver esses problemas, fornecendo uma
plataforma para que os stakeholders
do setor compartilhem sua experiência em governança cibernética e trabalhem juntos em soluções técnicas. O
centro foi projetado para demonstrar
soluções e compartilhar experiências,
facilitar a comunicação e a inovação
conjunta e apoiar testes e verificações
de segurança. Ele estará aberto a reguladores, organizações de teste terceirizadas independentes e organizações
de padrões, bem como clientes, parceiros e fornecedores da Huawei.
Para promover uma abordagem
unificada à segurança cibernética no
setor de telecomunicações, organizações como GSMA e 3GPP também
têm trabalhado com os stakeholders
do setor para promover as Especifi-
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cações de Garantia de Segurança NESAS e as certificações independentes.
Essas linhas de base tiveram ampla
aceitação no setor e desempenharão
um papel importante no desenvolvimento e verificação de redes seguras.

Mats Granryd, Diretor Geral da
GSMA, discursou na inauguração do
novo centro da Huawei. "A entrega
de serviços existentes e novos na era
5G dependerá fortemente da conectividade fornecida por redes móveis
e dependerá fundamentalmente da
tecnologia subjacente ser segura e
confiável", disse ele. "Iniciativas como
a GSMA 5G Cybersecurity Knowledge
Base, projetada para ajudar as partes
interessadas a entender e mitigar os
riscos de rede, e NESAS, uma estrutura de garantia de segurança em todo o
setor, são criadas para facilitar melhorias nos níveis de segurança de equipamentos de rede em todo o setor".
No evento, a Huawei também lançou seu Product Cyber Security Baseline, o ápice de mais de uma década
de experiência em gerenciamento de
segurança de produto, incorporando
uma ampla gama de regulamentações
externas, padrões técnicos e requisitos regulamentares. A Linha de Base,
junto com outros mecanismos de governança da empresa, ajuda a garantir a qualidade, segurança e confiabilidade dos produtos da empresa. Ao
longo dos anos, a Huawei construiu
mais de 1.500 redes que conectam
mais de três bilhões de pessoas em
170 países e regiões. Nenhuma dessas redes jamais experimentou um
grande incidente de segurança.

"Esta é a primeira vez que compartilhamos nossa estrutura básica de
segurança com todo o setor, não apenas com os principais fornecedores",
disse Sean Yang, Diretor do Escritório
Global de Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade da Huawei. "Queremos convidar todos os stakeholders,
incluindo clientes, reguladores, organizações de padrões, provedores de
tecnologia e organizações de testes,

para se unirem a nós na discussão e
no trabalho em linhas de base de segurança cibernética. Juntos, podemos
melhorar continuamente a segurança
do produto em todo o setor".

No momento, o setor ainda carece
de uma abordagem coordenada e baseada em padrões, especialmente quando se trata de governança, capacidades
técnicas, certificação e colaboração.
"O risco de segurança cibernética
é uma responsabilidade compartilhada", concluiu Ken Hu em seu discurso
de abertura. "Governos, organizações de padrões e fornecedores de
tecnologia precisam trabalhar mais

próximos para desenvolver uma compreensão unificada dos desafios de
segurança cibernética. Este precisa
ser um esforço internacional. Precisamos definir metas compartilhadas,
alinhar responsabilidades e trabalhar
juntos para construir um ambiente
digital confiável que atenda aos desafios de hoje e de amanhã".

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura
e dispositivos inteligentes de tecnologia
da informação e comunicação (ICT). Temos aproximadamente 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três
bilhões de pessoas em todo o mundo.
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Visa e Goldman Sachs se unem
para modernizar a movimentação
de dinheiro no mundo
Parceria estratégica transformará as operações de tesouraria
dos clientes do Goldman com Visa B2B Connect e Visa Direct

A Visa (NYSE:V) anuncia uma parceria global estratégica com o Goldman Sachs Transaction Banking para
ajudar empresas, pequenas ou grandes, a movimentar dinheiro facilmente
no mundo todo, por meio do Visa B2B
Connect e do Visa Direct Payouts. Com
a implementação das soluções, a instituição de serviços financeiros ajudará
os seus clientes de banco comercial e
corporativo a reduzir a complexidade
e os custos associados aos sistemas e
processos ineficientes em uso hoje. As
ferramentas irão melhorar o programa do Goldman voltado para pagamentos internacionais de alto e baixo
valor entre empresas (B2B) e de em-

presas a consumidores (B2C).

A partir de agora, os clientes corporativos do Goldman Sachs já podem movimentar fundos de forma
rápida e segura, enxergar o status dos
pagamentos em tempo quase real,
obter os dados necessários para fins
de conciliação e cumprimento de normas e, em última análise, melhorar o
fluxo de caixa das organizações.

"Existe uma necessidade imediata
de modernizar a movimentação global
de dinheiro para ajudar empresas do
mundo todo a simplificar e melhorar
sua forma de pagar e receber paga-

mentos internacionais", explica Alan
Koenigsberg, head global de novos
fluxos de pagamento da Visa Business
Solutions. "A parceria da Visa com o
Goldman Sachs Transaction Banking
é um marco importante em nossos
esforços de romper processos e silos
tradicionais e ajudar a impulsionar a
inovação nas próximas décadas neste
segmento crítico da indústria."
Os clientes do Goldman Sachs
Transaction Banking podem começar
a usar as soluções da Visa imediatamente por meio das conexões que já
possuem, sejam elas API, arquivo ou
plataforma web online.
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No caso de pagamentos B2B internacionais de alto valor,
o Goldman Sachs
utilizará Visa B2B
Connect, uma rede
multilateral de pagamentos B2B internacionais disponível em
97 mercados globalmente,
para ajudar a otimizar os pagamentos de sua base de clientes corporativos. Desenvolvida do
zero, o Visa B2B Connect foi criado
para reduzir o tempo gasto com pagamentos corporativos internacionais
ao facilitar transações diretas do banco de origem ao banco beneficiário,
ajudando a agilizar significativamente a liquidação. A plataforma contribui para aumentar a visibilidade e a
previsibilidade do fluxo da transação,
dando aos clientes do Goldman Sachs
a oportunidade de rastrear o status
dos pagamentos do banco originador
ao banco de destino em tempo quase
real; ao mesmo tempo, torna a transação mais precisa e simplifica o processo de conciliação.
Com a solução Visa Direct
Payouts, o Goldman Sachs oferecerá
a funcionalidade de crédito de fundos em conta (push-to-account) para
pagamentos internacionais de menor
valor e alto volume realizados entre pequenas empresas (B2SB) e de
empresas a consumidores (B2C), eliminando as complexidades normalmente relacionadas à gestão de várias redes e intermediários no mundo
todo. Por meio de uma única conexão
para bilhões de endpoints em mais
de 90 países, o Visa Direct Payouts
expande as opções de pagamento que
o Goldman Sachs pode oferecer aos
seus clientes corporativos.
"Acreditamos que pagar alguém
que está do outro lado do mundo
deve ser tão fácil quanto pagar alguém que está na esquina", diz Eduardo Vergara, head global de Transaction Banking Product and Sales do
Goldman Sachs. "Estamos orgulhosos

da parceria com a Visa para introduzirmos formas rápidas e fáceis para
os nossos clientes fazerem pagamentos em todo o mundo."

Os clientes do Goldman Sachs
Transaction Banking se beneficiarão
desta parceria de várias formas:
• Um fluxo de trabalho simples
para todos os tipos de
pagamento;

• Uso imediato dos serviços da
Visa, sem a necessidade de
alterar a configuração existente;
• Opções adicionais para
pagamentos de alto e baixo valor;
• Otimização de tarifas;
• Relatórios com informações
completas para facilitar a
conciliação.
O Goldman Sachs Group, Inc. é líder global em banco de investimento,
títulos e gestão de investimentos que
oferece um grande leque de serviços
financeiros a uma base de clientes
substancial e diversificada, composta
por empresas, instituições financeiras, governos e pessoas físicas. Fundada em 1869, a firma está sediada
em Nova York e mantém escritórios
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em todos os grandes centros financeiros do mundo.

Goldman
Sachs
Transaction
Banking, por meio do Goldman Sachs
Bank USA, é uma empresa moderna,
digital-first e baseada na nuvem que
está ajudando seus clientes a construir o futuro de sua Tesouraria. A
empresa combina a força, a tradição e
a expertise de uma firma de 150 anos
com a agilidade e o espírito empreendedor de uma startup de tecnologia.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo.
Nossa missão é conectar o mundo por
meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos - permitindo que pessoas, negócios
e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a
VisaNet, oferece pagamentos seguros e
confiáveis em todo o mundo e é capaz
de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da
empresa em inovação é um catalisador
para o rápido crescimento do comércio
conectado em qualquer dispositivo e
uma força motriz por trás do sonho de
um futuro sem dinheiro em papel para
todos, em todos os lugares. À medida
que o mundo passa do analógico para o
digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio.
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3 Corações Florada Premiada 2021
abre inscrições para cafeicultoras
Competição desafia mulheres a buscarem o máximo de qualidade e terem seu café reconhecido
e apresentado de forma personalizada aos consumidores. Campeãs recebem R$ 25 mil por saca
Com o início da colheita do café no
Brasil, dá-se a largada a outro grande
marco no país: o concurso 3 Corações
Florada Premiada, voltado exclusivamente às cafeicultoras brasileiras que
produzem a variedade arábica e realizado pelo Grupo 3Corações em parceria
com a Associação Brasileira de Cafés
Especiais (BSCA), o capítulo Brasil da
Aliança Internacional das Mulheres do
Café (IWCA, em inglês) e o especialista
em classificação, degustação e controle
de qualidade reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Silvio Leite.

A quarta edição da maior competição do mundo destinada a mulheres
está com as inscrições abertas e o envio
das amostras pelas produtoras pode ser
feito até 22 de setembro de 2021 para
a sede da BSCA, onde serão realizadas
análise, classificação e degustação, até o
dia 3 de novembro, nas duas fases classificatórias da competição, por um grupo
de oito profissionais com reconhecida
experiência na seleção de cafés especiais. As amostras selecionadas serão as
20 melhores médias nas categorias via
úmida (despolpado, cereja descascado,
desmucilado) e via seca (café natural,
colhido e seco com casca), dentre aquelas que obtiverem nota média igual ou
superior a 84 pontos. A comissão julgadora decidirá, com base no nível de qualidade dos lotes e da pontuação alcançada, as vencedoras do concurso.
Serão premiados os três melhores
lotes produzidos pelas cafeicultoras nas
categorias via úmida e via seca. A campeã de cada uma receberá R$ 25 mil
mais uma missão técnica de sete dias na
Colômbia, com direito a acompanhante. As segundas e terceiras melhores
amostras de cada categoria terão como

prêmio R$ 15 mil. Além da premiação
oferecida aos lotes vencedores, o preço
base de venda do primeiro ao terceiro
lugares de cada categoria será o dobro
da cotação da bolsa brasileira B3 (antiga
BM&FBovespa), com a venda sendo efetuada obrigatoriamente à 3 Corações.
O concurso também garante a compra,
pelo Grupo 3Corações, dos 100 melhores lotes que obtiverem nota igual ou
superior a 84 pontos na escala de zero
a 100 da competição. Cada uma dessas
sacas será adquirida pela cotação da
B3 mais um valor adicional de R$ 300.
A competição premiará, ainda, as cafeicultoras que tiverem a melhor amostra
em cada origem produtora. Esses cafés
serão comprados pelo valor de referência da bolsa brasileira. É válido recordar
que as premiações são excludentes e
cada vencedora receberá o maior valor
da premiação que se enquadrar.
Para Patrícia Carvalho, líder do projeto, o concurso é uma valorização do
trabalho da mulher cafeicultora. “Trata-se de uma oportunidade para que essas
produtoras se motivem e se desafiem a
cultivar o seu melhor café, encontrando
o seu máximo potencial de qualidade e
com possibilidade real de ter o seu trabalho reconhecido e apresentado para

todos os consumidores brasileiros apaixonados por esta bebida”, explica.

A diretora da BSCA, Vanusia Nogueira, reforça que, há tempos, as mulheres vêm conquistando espaço no
campo, trazendo diversidade e sensibilidade para a produção cafeeira. “Em reconhecimento à força dessas cafeicultoras, nós e o Grupo 3corações criamos o
concurso Florada Premiada, que é uma
plataforma exclusiva de apoio e fomentação às conquistas delas no campo e
visa unir e empoderar essas mulheres
e incentivar melhores práticas na produção de cafés especiais, gerando valor
para toda a cadeia”, comenta.

Criado em 2018, o concurso 3 Corações Florada Premiada, que integra o
Projeto Florada, recebeu 2.200 inscrições
em três edições, que renderam 190 toneladas de raros microlotes cultivados por
mulheres produtoras de todas as origens
cafeeiras do Brasil. Esses cafés integram a
linha “Rituais Microlotes Raros”, com rastreabilidade total e embalagens personalizadas, que garantem o protagonismo
da produtora ao contar a sua história de
forma individual e apresentar as características singulares de cada bebida nos
formatos torrado e moído e em cápsulas.

78

MUNDO EMPRESARIAL

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

EDIÇÃO 290

Pandora impulsiona as vendas online
ao transformar seu comércio eletrônico
omnicanal global com software IBM
Sterling Supply Chain
Um dos maiores produtores de joias do mundo usa IBM Sterling Order Management na
nuvem para otimizar seus recursos de entrega e a experiência do cliente
A IBM (NYSE: IBM) trabalhou
com Pandora (NASDAQ: PANDORA),
empresa líder em design, fabricação e marketing de joias acabadas à
mão, para ajudá-la a se transformar
e dimensionar seus recursos globais
de e-commerce omnicanal com IBM
Sterling Order Management. A Pandora, uma das maiores marcas de
joias do mundo, conseguiu dobrar
suas vendas online em 2020 e hoje
é líder em seu setor, com maior visibilidade do estoque em tempo real,
permitindo gerenciar o crescimento
da demanda.
A abordagem da Pandora para
inovar a experiência que oferece aos
seus clientes incluiu o uso do IBM
Sterling Order Management para ajudar a aumentar a resiliência da cadeia
de suprimentos e a agilidade de negócios, além de melhorar a mitigação
das interrupções e dos riscos. Com
sua orquestração de pedidos agora
mais automatizada em todos os canais, a Pandora também tem a oportunidade de melhorar a sustentabilidade e a resiliência de suas operações
da cadeia de suprimentos com uma
entrega mais eficiente.

"Nos últimos dois anos, a Pandora
fez investimentos significativos em dados e recursos digitais. Consolidamos,
simplificamos e modernizamos a pilha
de tecnologia para encurtar a distância entre a tecnologia digital e as lojas
e ficar mais perto do cliente", disse Jim
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Cruickshank (foto), Vice-presidente de
Desenvolvimento Digital e Tecnologia
de Varejo da Pandora. "Nossa missão
é criar uma experiência pessoal, e instituímos mudanças massivas de plataforma com IBM Sterling e Salesforce, com o objetivo de permitir novos
recursos digitais que são muito mais
individualizados, localizados e conectados em todos os canais e mercados".
A entrada da Pandora no comércio eletrônico nos últimos seis anos
os levou a consolidar tecnologias legadas enquanto implementavam a
nova solução de gerenciamento de
pedidos em seus principais mercados. Usando o IBM Sterling Order
Management como back-end para
atendimento omnicanal e Salesforce
Commerce Cloud para e-commerce,
a Pandora criou uma experiência de
compra harmonizada entre os canais.
Ao automatizar os processos de orquestração de pedidos, os funcionários da loja e os representantes virtuais de atendimento ao cliente podem
ter visibilidade de ponta a ponta do
estoque, pedido e status de entrega
para ajudar a atender às expectativas
do consumidor.

Para apoiar esse objetivo ambicioso, a Pandora criou um hub digital
em Copenhagen, Dinamarca, com tecnologia, dados e equipes digitais dedicadas, que desempenharam um papel
vital na rápida implantação da solução
de forma totalmente remota. Quando
a pandemia forçou a Pandora a fechar
temporariamente a maioria de suas
2.700 lojas, os investimentos digitais
na eficiência da cadeia de suprimentos
ajudaram a impulsionar o sucesso do
comércio eletrônico da empresa. Além
de algumas das opções de atendimento oferecidas por muitos varejistas,
como comprar online e retirar na loja
(BOPIS) e corredor sem fim, a Pandora
também introduziu abordagens mais
inovadoras, como linhas virtuais para
lojas e testes de produtos baseados
em realidade aumentada para fornecer uma experiência mais envolvente
a seus clientes.

"A ruptura global que cada indústria experimentou quando todas
as formas de comércio foram severamente afetadas pela pandemia representou um grande desafio para as
organizações que tinham sistemas de
gerenciamento de pedidos distribuídos desconectados e escalabilidade
limitada", disse Jordan Speer, gerente de pesquisa da IDC Retail Insights
Global Supply Chain. "Essa vulnerabilidade criou um impulso para avançar mais rapidamente em direção à
adoção de tecnologia que ajuda os
varejistas a responderem melhor às
flutuações da dinâmica do consumidor. Para atender a essa demanda em
constante mudança, as empresas estão buscando alavancar novas ferramentas para atingir níveis mais altos
de resiliência e eficiência da cadeia de
suprimentos, permitindo mais interações virtuais".
A visualização detalhada da Pandora sobre pedidos e linhas de pedidos, bem como o gerenciamento de
estoque quase em tempo real, ajudou
a melhorar os insights em toda a sua
cadeia de sistemas, abrangendo armazenamento, e-commerce e soluções de gerenciamento do centro de
contato com o cliente. Tudo isso foi
alimentado por uma maior automação de recursos de autoatendimento
e o uso de chatbots que auxiliam nas
funções de suporte ao cliente, já que a
Pandora registrou um aumento maciço no volume de pedidos.
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"O comportamento do consumidor - um elemento vital da economia
global - passou por uma grande mudança e continuará a evoluir, então
as empresas terão que se adaptar
rapidamente às novas preferências
e necessidades. Para lidar com essa
mudança, varejistas líderes como
Pandora contam com inovação para
aumentar sua agilidade de negócios,
facilitando e expandindo operações
sustentáveis em sua cadeia de suprimentos, graças à IA e à nuvem",
disse Kareem Yusuf, gerente-geral
de aplicativos de IA e blockchain
da IBM. "A experiência de Pandora
mostra que você pode permanecer
competitivo enquanto os líderes de
negócios e TI encontram novas maneiras de criar experiências diferenciadas para o cliente que protegem
seus negócios de interrupções para
ajudar a mitigar riscos e acelerar o
crescimento".
Pandora projeta, fabrica e comercializa joias feitas à mão com materiais de alta qualidade a preços acessíveis. As joias Pandora são vendidas
em mais de 100 países por meio de
mais de 6.700 pontos de venda, incluindo cerca de 2.700 lojas-conceito.
Com sede em Copenhagen, Dinamarca, a Pandora emprega 26.000 pessoas em todo o mundo e fabrica suas
joias em duas fábricas com certificação LEED na Tailândia, usando principalmente prata e ouro reciclados. A
empresa planeja se tornar neutra em
carbono até 2025 e se juntou à iniciativa de Metas Baseadas na Ciência
para reduzir as emissões em sua cadeia de valor. Pandora está listada na
Nasdaq Copenhagen e gerou vendas
de DKK 19 bilhões (EUR 2,5 bilhões)
em 2020.

As soluções IBM Sterling Supply
Chain capacitam os profissionais de TI
e da cadeia de suprimentos com maior
visibilidade, transparência e confiança
para prever e mitigar interrupções de
forma proativa, melhorar o fluxo de informações B2B e otimizar a utilização
e conformidade do inventário.
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Grupo Patrimar anuncia criação
de mais um projeto sustentável
Selo ‘Sempre verde’ mensura o grau de sustentabilidade
dos empreendimentos da construtora
A sustentabilidade e a inovação
são valores importantes que movem o
Grupo Patrimar em direção ao desenvolvimento. Pensando nisso, a construtora e incorporadora anuncia a expansão das suas ações sustentáveis. O
selo “Sempre Verde” é uma métrica interna que mensura a sustentabilidade
de cada empreendimento das marcas
Patrimar e Novolar, incentivando assim, o cuidado com os aspectos econômicos, sociais e ambientais no planeta,
através dos colaboradores, fornecedores, clientes atuais e futuros.
“A sociedade está cada dia mais
consciente de sua responsabilidade
perante os recursos naturais, além
de exigente com os produtos que
consome. Diante disso, a companhia
sentiu a necessidade de acompanhar
essa evolução em relação à sustentabilidade”, explica Alex Veiga, CEO do
Grupo Patrimar, sobre os ideais que
permeiam a criação das iniciativas
sustentáveis da empresa.
O selo foi elaborado seguindo as
diretrizes de redução dos impactos
ambientais, melhoria do ambiente de
trabalho, integração com a vizinhança
e comunidade, conforto para o cliente
gerando mais satisfação, redução dos
gastos, além do desenvolvimento da
forma como a companhia é vista diante do tema sustentabilidade.

“Idealizei essa iniciativa para
o programa ‘Semeando Ideias’ do
Grupo Patrimar em 2019. Na época,
ganhei o prêmio de melhor projeto
e hoje ele está sendo colocado em
prática pela gerência de Qualidade
e Sustentabilidade da companhia. O
projeto vem sendo lapidado e eu estou muito feliz e ansiosa para vê-lo na

prática”, explica Nathália Garcia, Gestora de Qualidade e Sustentabilidade
do Grupo Patrimar.

De acordo com a Diretora de Novos
Projetos do Grupo Patrimar, Patrícia
Veiga, "uma certificadora ficará responsável por avaliar anualmente os produtos de acordo com os requisitos produção sustentável, canteiros de obra
sustentáveis, desenvolvimento social e
empreendimento sustentável", afirma.

"Pessoas e empresas precisam fazer ainda mais a sua parte para cumprir com as necessidades do presente
sem comprometer as gerações futuras. Nós, do Grupo Patrimar, estamos
cada dia mais atentos, além de orgulhosos de apresentar essa nova política interna. Juntos, por um futuro mais
sustentável”, finaliza Alex Veiga.
DEMAIS INICIATIVAS
SUSTENTÁVEIS

O Grupo Patrimar busca em seus
projetos, alinhar a qualidade de vida
com a preservação e uso consciente
dos recursos naturais. Conheça algumas iniciativas sustentáveis dos empreendimentos da companhia:
• Placas fotovoltaicas que produzem
energia elétrica de forma segura,
limpa e com um custo mais baixo;
• Sistema de reaproveitamento de
águas pluviais;
• Estrutura para medição
individualizada de água;
• Pontos de recarga para carros elétricos;
• Luzes nas áreas comuns, garagens
e halls, com sensor de presença e
lâmpadas de LED;

• Sistema dual flux nos vasos
sanitários e torneiras das áreas
comuns e dos apartamentos;
• Projetos hidráulicos desenvolvidos
com controle de vazão para as áreas
privativas;
• Lixeiras adequadas para coleta
seletiva e recipientes para descarte
exclusivo de baterias, pilhas e óleo;
• Horta urbana nos rooftops das
torres para um cultivo de alimentos
que podem ser distribuídos aos
moradores que fazem questão de
uma alimentação mais saudável e
sem agrotóxicos;
• Bicicletas e patinetes elétricos
compartilhados, contribuindo para
uma mobilidade mais saudável, um
trânsito melhor e para a diminuição
da poluição;
• Hidrômetros individualizados para
cada condômino regular o seu
consumo de água.
Além disso, o Grupo Patrimar
participa de um consórcio de empresas que se beneficiam da redução do
custo de energia elétrica (até 20%
menor), a partir da geração de energia limpa. Para isso, não há investimento para instalação ou obras. O
Grupo e demais empresas de Minas
Gerais, com consumo mensal acima
de 500KWH, podem aderir ao projeto
de geração de energia solar compartilhada, gerada em usinas fotovoltaicas
instaladas no interior de MG, em parceria com a SIM, empresa de soluções
em energia da Cemig. A iniciativa beneficia o meio ambiente, já que resulta em redução na emissão de CO2 na
atmosfera, contribuindo diretamente
para a sustentabilidade do planeta.
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Starbucks abrirá primeira loja
em Minas Gerais
Marca levará a sua experiência única para Belo Horizonte no segundo semestre de 2021
Como parte de seu plano contínuo expansão no Brasil, a SouthRock, operadora licenciada da Starbucks no país, anuncia abertura das
primeiras lojas da marca na cidade
de Belo Horizonte, Minas Gerais, no
segundo semestre de 2021. Agora,
mais clientes poderão desfrutar da
calorosa e acolhedora Experiência
Starbucks, enquanto degustam seu
café arábica e as bebidas artesanais
de alta qualidade.
"Estamos entusiasmados com os
planos da Starbucks de abrir sua primeira loja em Minas Gerais, região de
onde a empresa já compra café. É uma
honra fazer parte da comunidade de
Belo Horizonte e estamos ansiosos
para oferecer um ambiente acolhedor
para os nossos clientes se conectarem
com amigos e familiares, enquanto
tomam uma xícara de café", celebra
Claudia Malaguerra, diretora geral da
Starbucks no Brasil.
Com lojas confirmadas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e no Boulevard Shopping BH, além de avaliações de outros
pontos da capital em andamento, os
clientes poderão apreciar o café arábica de alta qualidade do Brasil e do
mundo, as bebidas artesanais icônicas da Starbucks, preparadas pelos
apaixonados partners (como são chamados os colaboradores) e itens exclusivos do cardápio brasileiro, como
o Starbucks Frappuccino® de Brigadeiro e a Coxinha de Frango. “Para
nós, esse marco não significa apenas
novas oportunidades de criar vínculos com a comunidade local e contribuir para a geração de empregos, mas
também de continuar compartilhando nossa paixão pelo café com mais
brasileiros”, finaliza Malaguerra.

Com a abertura das lojas neste ano,
os clientes poderão também desfrutar
da experiência digital da Starbucks,
por meio do novo programa fidelidade
Starbucks Rewards™, recentemente
aprimorado com benefícios exclusivos
aos membros.

Desde que a Starbucks chegou ao
país, em 2006, com sua primeira loja
em São Paulo, a empresa segue comprometida com os clientes brasileiros e, ao longo dos anos, abriu novas
unidades no estado e também no Rio
de Janeiro, Florianópolis (Santa Catarina) e Brasília (Distrito Federal). Em
parceria com a SouthRock, a Starbucks
continua ampliando sua presença no
mercado e, além de Belo Horizonte,
desembarcará em Porto Alegre (Rio
Grande do Sul) e Curitiba (Paraná) no
segundo semestre deste ano. Com a
chegada da marca a essas três novas
regiões, a Starbucks espera encerrar o
ano comemorando sua presença em 7
mercados do país.
Operadora licenciada da Starbucks no Brasil, a SouthRock é uma
empresa formada por três sócios
operadores com larga experiência no
segmento de varejo que resolveram
se unir para oferecer algo novo para
o mercado de foodservice brasileiro.
Fundada em 2015, com sede em São
Paulo, iniciaram suas operações no
ano de 2017, por meio de B.A.R. (Brazil Airport Restaurants), operadora
multimarcas de alimentos e bebidas
nos aeroportos do Brasil, quando foram inauguradas suas primeiras lojas
no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em 2018, a empresa assinou um
contrato de licenciamento exclusivo
com as marcas Starbucks Brasil e com
TGI Fridays que os concedeu o direito
de operar essas marcas em todo terri-

tório nacional (modelo utilizado por
essas marcas globalmente).

O processo de expansão da companhia foi ampliado em 2019, quando
foram inauguradas as lojas da Starbucks em Santa Catarina, o primeiro
mercado fora de São Paulo e Rio de
Janeiro. Durante esse mesmo ano,
também teve início a SouthRock Lab,
braço digital, com o objetivo de desenvolver tecnologias para melhorar
as experiências físicas x digitais e as
interações entre clientes e marcas.

A SouthRock tem o compromisso
de expandir constantemente os negócios de forma a alcançar mais pessoas
e mais comunidades com suas marcas, oferecendo ótimos serviços, compartilhando valores e impactando
positivamente a sociedade, sempre
tendo clientes e funcionários em primeiro lugar ao lado de suas marcas.
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Posse da Diretoria do

O SICEPOT-MG – Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais, entidade que
representa institucionalmente o setor de construção pesada em Minas
Gerais, empossou no dia 07 de junho sua nova diretoria para o triênio
2021/2024.
O engenheiro João Jacques Viana
Vaz assumiu o cargo de presidente
do SICEPOT-MG, que continua com a
missão de trabalhar a favor do fortalecimento da entidade e do setor.

DIRETORIA SICEPOT-MG
GESTÃO 2021/2024
PRESIDENTE:
João Jacques Viana Vaz

SUPLENTE:
Bruno Sérgio Dornas Ferreira

1º VICE-PRESIDENTE:
Bruno Baeta Ligório

VICE-PRESIDENTE
DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS:
José Soares Diniz Neto

VICE-PRESIDENTE
DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO:
Juliane de Aquino Mendes Leite
SUPLENTE:
Alexandre Bergamini Lopes
VICE-PRESIDENTE
DE OBRAS RODOVIÁRIAS:
Carlos Eduardo Staico
de Andrade Santos
SUPLENTE:
Lucas Alves de Brito Baeta
VICE-PRESIDENTE
DE OBRAS RODOVIÁRIAS:
José Ilídio Rosi Cruvinel
SUPLENTE:
Wilson Tavares Ribeiro Neto
VICE-PRESIDENTE
DE OBRAS URBANAS:
Danilo Felício Pereira
SUPLENTE:
Luisa Gontijo Salum
VICE-PRESIDENTE
DE OBRAS DE SANEAMENTO:
Wesley Bambirra Rodrigues

João Jacques Viana Vaz, vai presidir o
Sicepot-MG no triênio 2021-2024

SUPLENTE:
Alexandre Caramatti Manata

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS:
Marco Aurélio Rocha Sousa
Jorge Salum
José Eduardo Moreira Felipe
SUPLENTES:
Marcelo Constantino de Araújo
Henrique César de Renault Baeta
Mário Miranda Filho

CONSELHO CONSULTIVO
MEMBROS:
Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha
Helvécio Neves Marins
Félix Ricardo Gonçalves Moutinho
Antônio Celso Ribeiro
DELEGADOS
REPRESENTANTES
JUNTO A FIEMG

SUPLENTE:
Ricardo Menin F. da Fonseca

EFETIVOS:
João Jacques Viana Vaz
Emir Cadar Filho

VICE-PRESIDENTE
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:
Bruno Otávio Bouissou

SUPLENTES:
Bruno Baeta Ligório
Henrique César de Renault Baeta
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Grupo HEINEKEN anuncia parceria
com rede de cooperativas liderada pela
Agrária e impulsiona a produção de
malte sustentável no Brasil
Contrato prevê a compra de malte por, pelo menos, 10 anos para suprir
crescimento da demanda de produção de cervejas de todas as marcas do Grupo

O Grupo HEINEKEN no Brasil, segunda maior cervejaria do país, anuncia acordo com a Cooperativa Agrária
para compra de malte sustentável de
origem brasileira a partir de 2023. A
maltaria receberá um investimento
de mais de 1 bilhão de reais da Agrária na próxima década.

O acordo com a cooperativa visa
atender à previsão de crescimento
dos negócios do Grupo HEINEKEN
no país, e tem como contrapartida a
compra de malte nos próximos dez

anos. A instalação da maltaria será no
estado do Paraná, na região dos Campos Gerais, por conta do clima propício para a plantação de cevada, com
um potencial de plantio que pode
atingir até 100 mil hectares por ano.

O projeto da nova maltaria é resultado da união de diversas cooperativas, liderado pela Agrária (Guarapuava - PR), unindo esforços com
outros cinco parceiros experientes no
cultivo da cevada: Bom Jesus (Lapa PR), Capal (Arapoti - PR), Castrolan-

da (Castro - PR), Coopagrícola (Ponta
Grossa - PR) e Frísia (Carambeí - PR).
O início das atividades da maltaria
está previsto para o ano de 2023. A fábrica deverá produzir 240 mil toneladas de malte anualmente, volume que
hoje representa 15% da produção nacional, e tem previsão de gerar mais
de mil empregos diretos e indiretos.
“Esse é um projeto construído a
várias mãos, após uma série de estudos. A região escolhida para construção da maltaria é privilegiada,
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especialmente no que diz respeito à
logística. Iniciamos essa empreitada
de forma sólida, com base em critérios técnicos. Temos certeza que além
de contribuir para o aumento da rentabilidade dos 12 mil produtores ligados às nossas cooperativas, também
iremos beneficiar nossos parceiros
comerciais”, reforça Jorge Karl, presidente da Cooperativa Agrária.

A parceria é estratégica para os
negócios do Grupo HEINEKEN, pois
aumentará a capacidade de produção
de suas marcas, atendendo a curva de
crescimento de sua presença no mercado brasileiro. Segundo Mauricio
Giamellaro, presidente do Grupo HEINEKEN no Brasil, esse crescimento é
reflexo dos esforços e investimentos
que a empresa tem feito no país ao
longo dos últimos anos. “Nosso propósito, desde a chegada do Grupo
HEINEKEN no Brasil, tem sido transformar o mercado cervejeiro com
marcas de qualidade e diferenciadas
em todos os segmentos e preços. A
excelente aceitação de nossas marcas
e a crescente demanda por nossas
cervejas premium e mainstream demonstram que esse caminho tem sido
bem sucedido”, completa o executivo.
Além disso, o projeto será benéfico para a estratégia de ESG do Grupo
HEINEKEN, aumentando a presença
de malte sustentável em sua produção. Entre as principais iniciativas
está o Programa Agrária de Gestão
Rural, que mune os cooperados com
ferramentas e informações relacionadas à agricultura sustentável e
certifica aqueles que garantem altos
padrões de qualidade e segurança
dos alimentos, além de aspectos de
saúde, segurança e meio ambiente. A
Agrária também possui a certificação
FSA/SAI, por meio do Programa de
Avaliação de Sustentabilidade Agrícola, uma das principais iniciativas globais de agricultura sustentável para a
cadeia de alimentos e bebidas.
“Temos um compromisso muito
claro com a sustentabilidade em toda

a nossa cadeia produtiva e buscamos
sempre melhorar nossos indicadores, com parcerias que nos garantam
matéria prima de qualidade, segura e
que respeita o meio ambiente. O acordo com a Agrária nos abriu a possibilidade de dar continuidade ao crescimento do nosso negócio e expandir a
nossa produção de forma sustentável,
com o benefício extra de investir ainda mais no mercado brasileiro com
a compra de malte nacional” finaliza
Mauricio Giamellaro.

O Grupo HEINEKEN chegou ao
Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo
FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil
Kirin Holding S.A ("Brasil Kirin"), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera
mais de 13 mil empregos e tem 15
unidades produtivas no país, sendo 12
cervejarias, localizadas em Alagoinhas
(BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP),
Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu
(PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí
(SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR)
e Recife (PE), duas micro cervejarias
em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus
(AM). No Brasil, o portfólio de cervejas
do Grupo HEINEKEN é composto por
Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria,
Eisenbahn, Baden Baden, Devassa,
Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban.

O portfólio de não alcoólicos inclui
Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os
refrigerantes Itubaína, Viva Schin e
FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN
NV, a maior cervejaria da Europa.

A Cooperativa Agrária Agroindustrial foi fundada em 1951 por
imigrantes suábios, de origem alemã.
Com sede no Distrito de Entre Rios,
localizado a 18 km do município de
Guarapuava (PR), a Cooperativa alia
tradição e história à tecnologia e gestão de excelência.
A partir da agricultura, a Agrária
instituiu cadeias produtivas completas, que compreendem desde a
pesquisa agrícola, realizada pela
FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa
Agropecuária), até a industrialização
em 6 unidades de negócios: Agrária Malte, Agrária Farinhas, Agrária
Nutrição Animal, Agrária Sementes,
Agrária Óleo e Farelo e Agrária Grits e
Flakes. As principais culturais produzidas pelos cooperados para o abastecimento de suas indústrias são soja,
milho, trigo e cevada.

A Agrária Malte iniciou suas atividades na década de 1.980 e hoje é a
maior maltaria comercial da América
Latina, respondendo por um terço da
produção de todo Malte Pilsen consumido no Brasil.
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Comexport e Cisa Trading se associam
na operação de comércio exterior
Somadas, as empresas devem movimentar cerca de R$ 18 bilhões em importações em 2021
logística e aluguel de equipamentos.

A consolidação deste setor deve-se à tendência para que se ofereçam
serviços cada vez mais tecnológicos
e que requerem capital intenso. A
recente desestruturação das atuais
cadeias globais de suprimento requer
informação precisa sobre a localização das mercadorias e uma atuação
com muita rapidez e segurança, tanto
operacional quanto financeira.

Antonio Pargana, CEO da Cisa Trading

A Comexport e a Cisa Trading, as
duas maiores companhias de importação indireta do Brasil, fecharam
um acordo de cooperação estratégica
para combinar suas capacidades, gerar sinergias e expandir a oferta de
soluções tecnológicas, logísticas, financeiras, operacionais e fiscais para
os seus mais de 200 clientes.

Em 2021, a estimativa das empresas é movimentar cerca de R$ 18
bilhões em importações. As duas empresas contam hoje com aproximadamente 540 funcionários, sendo mais
de 220 da Cisa e cerca de 320 da Comexport. Atualmente, as companhias
atendem clientes que atuam em diversos setores da economia, entre eles,
o automotivo e transportes em geral,
eletroeletrônico, têxtil, farmacêutico,
químico, siderúrgico e alimentício.
"A partir dessa operação, vamos
conseguir estender nossa tecnologia e
proporcionar ainda mais qualidade e

eficiência aos clientes, gerando ganhos
em todo o fluxo de importação e exportação", afirma Alan Goldlust, CEO
da Comexport. "Nosso avançado sistema tecnológico CMS propiciará aos
novos clientes, assim como já o faz aos
atuais, uma gestão integrada de todos
os processos e de todos os parceiros
da cadeia logística, de forma simples,
interativa e com gestão totalmente em
nuvem", complementa.
"Para a Cisa Trading, esta operação
é muito positiva, porque a migração
dos clientes e colaboradores para a
Comexport e a combinação de competências das duas maiores empresas do
setor vão garantir aos nossos clientes,
a manutenção do elevado padrão de
qualidade que sempre caracterizou as
operações realizadas por nós", destaca
Antonio Pargana, CEO da Cisa Trading.
Os acionistas da empresa, vão se concentrar, agora, no desenvolvimento de
outros negócios já existentes, nas áreas
de energia, concessões rodoviárias, aço,

A Cisa Trading é a segunda maior
trading de importação indireta do
Brasil e a 227º maior empresa do
País, segundo o Ranking Valor 1000,
de 2020. Foi fundada em 1996 por
Antonio José Louçã Pargana, a partir
da fusão da Comvix, que já ocupava
posição de destaque no comércio exterior - e da Coimex, do mesmo setor,
sediada no Espírito Santo. Em 2020,
faturou R$ 6 bilhões, com a movimentação de 155 mil itens.

Fundada em 1973, a COMEXPORT
é a maior empresa de comércio exterior do Brasil. Possui a mais completa
e eficiente estrutura em comércio internacional - com ampla experiência
nos processos operacional, logístico,
tributário, aduaneiro e financeiro - e é a
empresa do setor que mais investe em
inovação, pesquisa e desenvolvimento
de tecnologia para agregar valor e visão estratégica a seus clientes. Líder em
comércio exterior no país, a companhia
atende mundialmente diversos setores
da economia, entre eles, o automotivo e
transportes em geral, têxtil, farmacêutico, químico, siderúrgico e alimentício.
Conta com aproximadamente 320 funcionários, está presente em 14 portos
brasileiros e possui 15 operações em
todo o mundo.
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CASACOR Minas Gerais anuncia
os primeiros nomes do elenco 2021
Principal mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do estado será realizada
durante os meses de setembro e outubro, no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte.
ESPAÇOS DE PATROCINADORES
NACIONAIS
Sempre muito aguardados pelos
visitantes por proporem experiências
de marca bastante ousadas e fora do
senso comum, os espaços dos grandes patrocinadores de CASACOR Minas Gerais vêm recheados de nomes
especiais para a edição 2021.

A Deca, patrocinadora Master da
CASACOR em todo o Brasil, estará
presente mais uma vez como fornecedora de todas as louças e metais dos
ambientes. A Coral é a tinta oficial da
mostra em todo o Brasil. A CASACOR
também conta com o apoio nacional
da Duratex e Cerâmica Portinari, estarão em peso nesta edição, apresentando diversas novidades ao mercado.
PARCEIROS LOCAIS
A seleção de profissionais desta
26ª edição da mostra inclui nomes consagrados, além de jovens talentos da
arquitetura, do design e do paisagismo,
que juntos materialização dezenas de
projetos concebidos à partir do tema
central desta edição “Casa Original”. Ao
propor esta temática, a direção da mostra tinha como objetivo central promover uma série de reflexões, sobretudo
pelo evidente desejo de retorno às
origens, buscando na ancestralidade e
na simplicidade o equilíbrio necessário
entre o passado e o futuro. A inspiração
para o conceito surgiu antes mesmo
da pandemia, responsável por ressignificar nossa relação com a casa, inaugurando uma série de novas reflexões
sobre o morar contemporâneo.
Entre os arquitetos e designers de
interiores confirmados para esta edi-

ção estão nomes como Lena Pinheiro,
que já completa 13 participações na
mostra, Casa Tereze, o trio que se divide entre BH, Rio de Janeiro e Paris,
Flávio Bahia, que retornou ao evento
em 2019 assinando o Restaurante,
em parceria de Will Lobato, um dos
espaços mais disputados do evento.
Somam-se ao time, Andrea Pinto Coelho, que vem investindo cada vez em
suas participações, Bárbara Nobre,
um dos grandes destaques do Janelas
CASACOR Minas e o Júnior Piacesi, que
inovou na última edição com um refúgio suspenso, uma casa que flutuava
em meio a um bosque de eucaliptos
e que saiu como vencedoras de uma
das categorias Prêmio Deca. Entre os
estreantes, destaque para a equipe da
Maraú Design, fundada pela designer
Linda Martins, que ficará responsável
pela Suíte Master do Palácio.

Entre os patrocinadores locais, a
CASACOR Minas Gerais já conta com
empresas como Usiminas e PAD e os
fornecedores oficiais já estão confirmados são Divinal Vidros e a Kazza
Persianas Especiais. A edição mineira da mostra também conta com parcerias importantes com empresas
e instituições como Sebrae, Globo,
Detronic, Lafaete, Ibmec, Codemge,
IEPHA e Governo de Minas Gerais.
Entre os parceiros de sustentabilidade, destaque para Aterra, que faz
a gestão de todos os resíduos e para
a Optpower, responsável geração
de energia fotovoltaica. Na área de
mobiliário, já estão confirmadas as
participações da Líder, da Voktum e
também da Deckhome. Todas com
ambientes exclusivos. A Catarinense Mels Brushes, especializada em
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aromas e essências, participará mais
uma vez da mostra, com direito a
uma loja exclusiva.

A próxima edição da CASACOR
Minas está marcada para ser realizada entre os dias 14 de setembro e 17
de outubro, no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte. As visitas deverão ser agendadas em horário fixo,
visando controle de acesso do público. Como anunciado anteriormente,
a maior parte dos ambientes estará
concentrada nas áreas externas, uma
área ao ar livre com mais de 12 mil
metros quadrados, possibilitando a
visitação de forma segura.
A CASACOR é reconhecida como a
maior e melhor mostra de arquitetu-
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ra, design de interiores e paisagismo
das Américas e reúne, anualmente, renomados profissionais. Em 2021 chega à sua 26a edição em Minas Gerais
e com mais de 20 eventos nacionais
(Alagoas, Bahia, Brasília, Campinas,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Interior
de SP, Litoral de SP, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, São Paulo e Santa Catarina) e seis
internacionais (Miami, Peru, Chile,
Equador, Bolívia e Paraguai).
A Multicult é uma empresa promotora de eventos diversos, entre
eles a CASACOR Minas, que em 2021
completa 26 edições ininterruptas.
A proposta da empresa fundada por

Eduardo Faleiro e Juliana Grillo é
promover e empreender projetos e
iniciativas nas áreas de Cultura, Arquitetura, Design, Gastronomia e
Urbanismo. O portifólio de ações desenvolvidas com a assinatura da Multicult reúne eventos e ações diversas,
que se destacam por promover não
apenas entretenimento, mas também uma plataforma de inspiração,
informação e networking. Outro foco
de atuação da empresa é a promoção
de iniciativas que contribuam para a
preservação da memória e da identidade urbana como o restauro do prédio onde funcionou a sede da Rede
Ferroviária Federal, na Rua Sapucaí,
383 e os jardins do Palácio das Mangabeiras, que tem projeto assinado
pelo paisagista Roberto Burle Marx.

Fundador, Presidente e Coordenador
da Rede Mater Dei de Saúde tomam posse
na Academia Brasileira de Mastologia
No dia 17 de junho último foi realizada, virtualmente, sessão solene
de Inauguração e Posse na Academia
Brasileira de Mastologia, que contou
com a presença de mastologistas de
todo o Brasil.

O fundador da Rede Mater Dei de
Saúde, José Salvador Silva, é patrono da
cadeira 2 na academia, e o presidente
da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique
Salvador, assumiu como Membro Fundador e Titular da cadeira 2. O coordenador do Serviço de Mamografia, Jairo
Luiz Coelho, tomou posse como Acadêmico Titular da cadeira 44.
A cerimônia foi transmitida ao
vivo pelo canal da Academia Brasileira de Mastologia no Youtube, e homenageia a área e os profissionais nela
atuantes. A academia vai conservar
a memória da mastologia e também
dos mastologistas brasileiros.
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Dr. Henrique Salvador, com os filhos Júlia, Dra. Anna e José Henrique Salvador,
e Dr. José Salvador e Dra Norma Moraes Salvador
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SEGUROS
SÉRGIO FRADE
Diretor-Presidente da Solutions Gestão
de Seguros; Presidente do Conselho
Empresarial de Seguros da ACMinas

Seguro Garantia Arbitral
Dentre as diversas mudanças que o Mercado segurador está promovemdo para
se adaptar a novo cenário,
imporante destacar o lançamento recente de mais uma
modalidade de seguro – o Seguro Garantia Arbitral.

O novo seguro visa garantir o pagamento de valores
que sejam de Responsabilidade do Tomador no âmbito dos
procedimentos arbitrais.

De acordo com os profissionais da seguradora responsável pelo lançamento
do seguro, nos últimos 05
(cinco) anos houve um aumento exponencial da procura pela arbitragem dada a
celeridade do procedimento
e a especialidade dos árbitros. E, para a sua elaboração aplicou-se como base
os normativos do Seguro
Garantia Judicial, transpondo as necessidades do procedimento arbitral, como a
possibilidade de inclusão no
limite máximo da garantia os
honorários dos árbitros e as

Principais características do novo seguro:
APLICAÇÃO

Concessão de medidas cautelares ou
de urgência e para liberação de ativos

TOMADOR /
CONTRATANTE

Devedor em disputa submetida
ao procedimento arbitral

SEGURADO

Credor da obrigação a ser paga pelo Tomador

CARACTERIZAÇÃO
DE SINISTRO

O não pagamento pelo Tomador do montante
devido em decorrência da finalização do processo
ou do descumprimento do acordo

PÚBLICO ALVO

Empresas com patrimônio líquido e faturamento
anual mínimo de R$ 200.000.000,00

despesas com arbitragem

Nos estudos realizados,
a Seguradora, constatou que
em média a sentença arbitral
é proferida em até 17 (dezessete) meses, após a instauração do procedimento nas
Câmaras Arbitrais (entidade
autônoma).

De imediato, podemos
verificar que o novo seguro
proporciona às empresas a
alocação dos seus recursos
financeiros em atividades
produtivas e não em litígios,
gerando renda e investimen-

tos enquanto perdurar o procedimento arbitral.

É exatamente neste ponto que desejamos ressaltar,
proporcionar às empresas
tomadoras de garantias em
processos arbitrais a otimização dos seus recursos. Ao
invés alocar recursos para
depósitos judiciais, por que
não oferecer em garantia uma
apólice de seguro?
Esse é um seguro que certamente terá excelente penetração entre os litigantes em
procedimentos arbitrais.
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Brasileiros se protegem mais com seguros
e ratificam sua aversão a riscos
• Na comparação anual, em abril a procura por seguros subiu 36,8%
• Crescimento no quadrimestre foi de 15,5%
• Base deprimida de 2020 leva taxa de crescimento anualizada a 6,3%
• Provisões técnicas alcançam R$ 1,213 trilhão
O sentimento de aversão a riscos
continua a ampliar a demanda de
seguros de danos (materiais e responsabilidade contra terceiros), de
benefícios (vida e previdência, principalmente), e a estimular brasileiros a
poupar ou fazer filantropia, por meio
dos títulos de capitalização. Esse
comportamento está espelhado nos
últimos números do setor segurador
divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg,
Nos quatro primeiros meses do
ano, o setor de seguros apresentou
alta de 15,5% sobre os quatro primeiros meses do ano passado, totalizando R$ 92,7 bilhões neste exercício (sem Saúde e DPVAT). Apenas
em abril, com movimentação de R$
21,5 bilhões, o crescimento foi de
36,8%, comparando-se ao resultado
do mesmo mês do ano passado. O
desempenho de abril foi puxado pela
forte expansão dos planos VGBL, cuja
procura cresceu 96,8% sobre o mesmo mês do ano passado. Dada a densidade do VGBL no market share do
setor segurador, todos os indicadores
melhoraram com seu bom comportamento. Com isso, as provisões técnicas do setor alcançaram a cifra de R$
1,213 trilhão, crescimento de 8,8%
sobre abril de 2020.
Nenhuma atividade econômica
apresentou uma expansão tão vigorosa quanto o seguro no comparativo mês contra o mesmo período do
ano anterior. Após os 36,8% do setor
segurador de alta, aparecem as atividades industriais (34,7%), comércio

(10,1%) e serviços (4,5%).

Na base anualizada até abril, o
setor segurador já acumula expansão
de 6,3%. Um mês antes, até março, a
alta acumulada era de 2% e de apenas
0,1% em fevereiro. A taxa mais alta
vigorosa agora tem também relação
com a base comprimida de abril do
ano passado (R$ 15,7 milhões arrecadados; o segundo mês a ser atingido
pela pandemia).

Apesar dos números positivos,
o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, diz que os cenários ainda
não permitem expectativas mais
assertivas de desempenho do setor
no ano. "Mais especificamente, o cenário neste ano corrente dependerá
crucialmente do tamanho da taxa de
aumento do PIB para abrir espaço
à recuperação de ramos de seguros
caudatários da produção industrial,
agrícola e comercial, que é o caso dos
grandes riscos patrimoniais. E dependerá também do incremento da renda
pessoal e do emprego, combustíveis
da demanda por produtos básicos

patrimoniais, cobertura de vida, previdenciários, saúde suplementar e capitalização", escreve ele, no editorial
da Conjuntura CNseg.

No acumulado do ano, os destaques em termos de taxa de expansão
foram o segmento de Cobertura de
Pessoas (18,5%), seguido por Danos e
Responsabilidades (12,4%) e Capitalização (5,3). Todos os ramos tiveram
crescimento, mas pelo menos oito
foram superlativos: Rural (41,0%);
Responsabilidade Civil (35,8%);
Transportes (25,8%); Planos VGBL
(24,3%); Patrimonial (14,3%); Habitacional (11,7%); Marítimos e Aeronáuticos (11,7%); Seguro de Vida
(11,5%).
Em relação à sinistralidade, o segmento de Danos e Responsabilidades,
que havia caído de 54,8% no primeiro trimestre de 2020 para 52,5% em
2021, agora no quadrimestre voltou
a estreitar-se (52,9% contra 51,6%),
influenciada pelo ramo de Automóveis. Já a sinistralidade do ramo Patrimonial, que havia saltado no primeiro trimestre de 44,8% para 70,8%
- pela contribuição dos seguros residenciais e condominiais, com maior
uso e, consequentemente, aumento
da frequência de eventos - também
se estreitou na comparação de quadrimestres, embora menos (48,1%
contra 66,1%). No segmento de Cobertura de Pessoas, a sinistralidade
dos seguros de Vida - Risco continua
a agravar-se, de 25,4% para 39,2%,
resultado dos eventos pandêmicos,
detalha a publicação da CNseg.
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Setor de seguros avança na
retomada de crescimento
A KPMG realizou um levantamento analisando os quatro padrões de
retomada dos 40 principais setores
da economia brasileira após um ano
de início da pandemia da covid-19.
Segundo estudo, o setor de seguros está no estágio de "crescimento"
em que as empresas escalam o pós
pandemia com o comportamento do
consumidor favoravelmente alterado
durante a crise. Na primeira edição
da pesquisa realizada em abril do
ano passado, o segmento estava fase
chamada "retorno ao normal" em
que as empresas sofreram efeitos da
recessão do distanciamento social do
consumidor.
Com relação à nova realidade
para o setor de seguros, o relatório
apontou as seguintes:
Estratégia: essa nova realidade
destacou ainda mais a necessidade
de as seguradoras simplificarem, melhorarem, automatizarem e digitalizarem os processos de ponta a ponta.
Haverá uma maior percepção da necessidade de transformar digitalmente todo o ecossistema, como forma
também de tornar os processos mais
simples e ágeis.

Colaboradores: As novas formas
de trabalho que as seguradoras e os
colaboradores estão vivenciando,
provavelmente, vieram para ficar e
provocarão uma transformação dos
modelos de trabalho. Nesse cenário,
é importante assegurar que os profissionais tenham as habilidades e a
disposição para embarcar no mundo
digital, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências
considerando o novo normal.

Estrutura de capital: Necessidade de reforçar a eficiência da estrutura de capital e o monitoramento dos

níveis de solvência regulatórios, considerando um cenário de taxas de juros mais baixas e maior volatilidade.

Gestão de riscos: Fortalecer as
políticas de gestão de riscos e governança, para responder às incertezas
que afetam a volatilidade, juros mais
baixos, bem como os riscos relacionados aos ataques cibernéticos, que são
acentuados num ambiente externo.
Um novo conceito de gerenciamento
de exposição de risco de seguro pode
ajudar as seguradoras a progredir e
planejar quais sinistros são recebidos
para oferecer um melhor atendimento aos clientes.
Modelo de negócios: aceleração
do processo de transformação digital,
aumentando a automação das operações e interações com os clientes.
Revisão das estratégias de canais de
distribuição para atender a essa demanda. Seguradoras potencialmente passarão a avaliar de forma mais
contundente alianças e parcerias com
insurtechs por meio das quais os recursos digitais podem ser mais rapidamente incorporados.
Modelo operacional: Foco na

eficiência operacional como fator
competitivo, tanto na perspectiva de
precificação, quanto na rentabilidade.
A oportunidade digital para as seguradoras vai além das interações entre
clientes e corretores, a nova realidade
destacou ainda a necessidade de as
seguradoras simplificarem, melhorarem e digitalizarem diversos processos para serem capazes de responder
com mais agilidade às demandas do
cliente, bem como realinhar sua estrutura de custos.
Mudanças de hábitos dos consumidores: Houve um interesse
maior pelos produtos de vida e de
saúde, além de seguros residenciais e
de riscos cibernéticos, considerando
os novos hábitos e a nova realidade
experimentada pelos consumidores.
Além disso, as preferências dos consumidores por interagir via plataformas digitais também apoiam esta
tendência. As seguradoras deverão
responder a isso com a criação de
novos produtos para atender a esse
novo interesse, bem como repensando seu modelo de negócio e operacional para ter capacidade de responder,
de forma mais ágil, com produtos personalizados.
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"A pesquisa mostrou que o setor
de seguros avançou no que diz respeito à retomada de crescimento um
ano após o início da pandemia. Na
nova realidade, podemos considerar
aspectos que estão impulsionando
o setor como transformação digital,
resiliência, inovação e colaboração",
analisa a sócia líder de seguros da
KPMG, Érika Ramos.
SOBRE A PESQUISA "TENDÊNCIAS
E A NOVA REALIDADE - 1 ANO DE
COVID-19":

O documento da KPMG traz informações relevantes e um balanço sobre
como as empresas vêm respondendo
aos desdobramentos desde o início
da crise. De acordo com a pesquisa,
podem ser consideradas em "processo
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de crescimento", as indústrias em que
os investidores percebem o potencial
de liderar e fornecem capital para escalar agressivamente durante a recuperação. Já no "retorno ao normal",
essas organizações são vistas como
essenciais e se recuperarão mais rapidamente à medida que a demanda
do consumidor retornar em volumes
semelhantes. No terceiro estágio intitulado no relatório como "transformar
para emergir" estão as indústrias e
empresas que precisam se transformar para emergir mais fortes e mais
alinhados com as mudanças nas prioridades e nos padrões comportamentais dos consumidores. Por fim, "em
reiniciar", essas organizações lutam
para se recuperar da covid-19 devido
à demanda permanentemente reduzida por ofertas, capital insuficiente
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para evitar recessão prolongada ou
má execução da transformação digital.

"A análise destaca que líderes de
diferentes mercados têm buscado enfrentar esse momento com resiliência,
informação e planejamento estratégico,
de modo a antecipar possíveis entraves
e obstáculos e, assim, obter os resultados esperados mesmo em um período complexo e desafiador. O estudo
aponta as especificidades dos setores
abordados, incluindo as tendências,
as medidas que as empresas têm adotado para mitigar os reflexos do atual
cenário, os principais desdobramentos
observados neste último ano, as lições
aprendidas e os riscos inerentes aos
mercados", finaliza o sócio de clientes e
mercados da KPMG no Brasil e América
do Sul, Jean Paraskevopoulos.

Aumento dos riscos nas empresas
potencializa atuação do seguro de
crédito no mercado
Panorama do comportamento do mercado no último ano e para 2021
Com a pandemia e consequentemente as perdas causadas por conta
da crise econômica, o número de indenizações nas empresas brasileiras
no último ano foi significativo.

As primeiras estatísticas de 2021
mostram um recuo do número de empresas que pediram recuperação judicial. Embora o cenário de pandemia
esteja longe de se resolver, vemos que
o empresário que sobreviveu a 2020
teve muita resiliência e flexibilidade no
gerenciamento do seu negócio, e deveria aproveitar a perspectiva um pouco
mais positiva da economia em 2021.
As previsões de crescimento do PIB em
2021, depois de um desastre em 2020,
são muito encorajadoras. Portanto, esperamos um ano melhor no que se refere a empresas em recuperação judicial.

A análise é do diretor comercial
da seguradora de crédito Euler Hermes, Luciano Mendonça. O executivo
acredita que este quadro foi potencializado também pelo fato de novas empresas estarem buscando cobertura
de crédito em virtude de atrasos e não
pagamentos que ocorreram ao longo
do último ano. “Esta tendência deverá
ser acompanhada pelo aumento da
exposição ao risco, principalmente
nos setores que ensaiam alguma retomada, como metais, construção, químicos e alimentos”, exemplifica.
IMPACTOS E PERSPECTIVAS

O diretor lembra que, no início
da pandemia, o prognóstico do mercado de seguro de crédito era bastante negativo: a partir do 2Q2020

houve aumento do número de sinistros (não-pagamentos informados
pelos segurados) em comparação
com 2019. No entanto, Mendonça
afirma que este aumento se reduziu
no 2H2020, levando ao fechamento
do ano com apenas 15% mais perdas
que em 2019.
“Isto não foi ao acaso: quando a
pandemia eclodiu, tomamos ações
de redução de exposição que estavam alinhadas à redução das vendas
dos nossos segurados, desta forma
limitando potenciais perdas. Com a
melhora que se percebeu ao final de
2020, tivemos possibilidade de retomar nossa exposição a níveis pré-pandemia, com aumento constante
de exposição ao risco em setores
mais resilientes à crise. Sem dúvida,
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nosso monitoramento da situação
econômica nos permitiu gerenciar
mais precisamente a exposição ao
risco de crédito nos vários mercados
onde atuamos, retomando o apetite
de cobertura antes de qualquer outra
seguradora”, conta.
SETORES MAIS AFETADOS
BUSCAM PROTEÇÃO

Mendonça explica que os setores
ligados à infraestrutura, como metais
e construção, além de plásticos/embalagens, foram os que sofreram mais
no começo da pandemia e têm buscado proteção com seguro de crédito.
“Estes são os setores mais afetados por uma redução da atividade
econômica, e suas cadeias têm pouco tempo de adaptação a uma nova
conjuntura de risco. Assim, as perdas
se espalharam por diferentes elos da
corrente. Por isso, percebemos o aumento de apólices em empresas destes setores já no final de 2020, o que
continuou neste primeiro quadrimestre”, afirma.
MONITORAMENTO
É ALIADO

Com mais de 85 milhões de empresas monitoradas diariamente em
todo o mundo, a base de dados da
Euler Hermes auxilia na gestão de
crédito de empresas dos mais variados tamanhos e setores. “Se sua
empresa fornece para um cliente, é
muito provável que este cliente já
tenha sido avaliado anteriormente
pela Euler Hermes como um risco de
crédito junto a outros fornecedores”,
afirma Mendonça.
Diante dessa expertise, a seguradora conta com uma visibilidade
transversal sobre a cadeia de suprimentos dos clientes e isto faz com
que esteja em posição privilegiada
no monitoramento do risco de pagamento das empresas, uma vez que a
seguradora é a primeira a saber sobre
potenciais atrasos e caso estes se tor-

nem inadimplência, é a Euler Hermes
que indeniza as perdas.
MERCADO EM
DESENVOLVIMENTO

O diretor afirma que o seguro de
crédito ainda é uma ferramenta pouco difundida no Brasil. Apenas no estado de São Paulo, há mais de 42 mil
corretores de seguros habilitados, e
aproximadamente duas dezenas deles são especializados em seguro de
crédito. Portanto, é um campo aberto
para corretores de seguro que querem diversificar a oferta de soluções
para seus segurados atuais.
“O seguro de crédito é a melhor
ferramenta de gerenciamento de risco de crédito: além de monitorar a
capacidade de pagamento das empresas, o seguro indeniza as perdas caso
um cliente segurado fique em inadimplência. Uma empresa pode ter o melhor time de analistas de crédito e as
melhores ferramentas de monitoramento de risco, mas nenhuma delas
põe dinheiro na mesa caso um cliente

não honre os pagamentos”, explica.

O diretor lembra ainda que o ano
de 2020 assustou muitos empresários
com as perdas ocorridas, o que despertou a busca por soluções contra o
não pagamento e o seguro de crédito
faz este papel. “Já no final de 2020,
percebemos um aumento da busca de
proteção e este movimento se confirmou em 2021. Ano passado crescemos
+25%, e neste ano nossos números já
estão bastante positivos”, comemora.
Líder mundial em seguro de crédito e especialista em seguro garantia, a Euler Hermes está no mercado
de seguros há mais de 100 anos. Pertencente ao Grupo Allianz, sua missão
é auxiliar empresas a negociarem
com confiança por meio de soluções
que mitigam o risco da inadimplência, protegem a rentabilidade e garantem o cumprimento dos contratos.
Sua equipe é composta de 5,8 mil colaboradores distribuídos em mais de
50 países. No Brasil, a empresa atua
há mais de 20 anos e possui cerca de
60 funcionários.
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Minas Gerais lidera mortalidade
de pequenos negócios no país
Três em cada 10 negócios com até cinco anos de atividade foram encerrados
no estado em 2020, segundo levantamento do Sebrae
De acordo com a pesquisa Sobrevivência das Empresas 2020, Minas
Gerais é o estado com a maior taxa
de mortalidade (30%) de pequenos
negócios com até cinco anos de atividade no país. O estudo mostra que,
em nível nacional, os microempreendedores individuais (MEI) são os
que mais encerraram os negócios no
período (29%), seguidos pelas microempresas (21,6%) e pelas empresas
de pequeno porte (17%). Para 45%
dos entrevistados, o principal motivo
para o fechamento da empresa foi a
pandemia do coronavírus.

Dados da Receita Federal indicam
Minas Gerais como o segundo estado
com o maior fechamento de pequenos negócios (MEI+MPE) em 2020
(116.149 negócios), perdendo apenas
para o estado de São Paulo (271.736).
Vários fatores podem explicar a alta
taxa de mortalidade de empresas no
estado, entre os quais o aumento expressivo de empreendedores nascentes (com até 3 meses).
“Esse movimento, aparentemente, releva uma piora no nível médio
dos empreendedores, dada a saída
dos mais experientes”, avalia Afonso
Maria Rocha, superintendente do Sebrae Minas. Segundo a pesquisa GEM,
Global Entrepreneurship Monitor,
que mede a taxa de empreendedorismo no mundo, a taxa de empreendedorismo inicial no Brasil atingiu o
maior patamar nos últimos oito anos,
chegando a 23,4% da população economicamente ativa do país.

Já a taxa de empreendedorismo
total alcançou o menor patamar no

mesmo período, com uma queda de
18% no ano passado. Com esse resultado, o Brasil caiu do 4º para o 7º
lugar no ranking global da GEM. “O
empreendedorismo por necessidade
é marcado pela entrada de pessoas
com pouca ou nenhuma experiência
em gestão no mercado, geralmente
em função de situações de desemprego ou perda de renda. Certamente essa situação se agravou muito na
pandemia e influenciou fortemente
a mortalidade de pequenos negócios em Minas Gerais em 2020. Isso
sem contar as inúmeras dificuldades
dos empreendedores no último ano,
como a queda expressiva do faturamento e a dificuldade de acessar
crédito”, analisa Afonso Maria Rocha,
superintendente do Sebrae Minas.
Fatores que podem ter contribuído com a sobrevivência
• Em média, 43% dos empresários
fizeram alguma capacitação.
• 72% já conheciam o ramo do
negócio da empresa e, destes,
40% trabalhavam como
autônomo no ramo.

• A maior parte dos
entrevistados levantaram
informações e planejaram o
negócio, em média, 15,2 meses
antes de abrir a empresa.
• 8% das empresas em
atividade foram abertas
por oportunidade, contra
49% das fechadas.
• Fatores que podem
ter contribuído com
a mortalidade

• 64% dos entrevistados não se
capacitaram.
• 33% dos entrevistados
empreenderam por necessidade.
• 45% dos entrevistados disseram
que o principal motivo para o
fechamento da empresa foi a
pandemia do Coronavírus.
• 34% disseram que o acesso
facilitado ao crédito poderia ter
evitado o fechamento da empresa.
• Realidade após o fechamento
• 34% dos que fecharam a empresa
passaram a trabalhar como
autônomos. 31% passaram a
trabalhar com carteira assinada.
• 34% dos entrevistados ficaram
numa situação financeira pior
quando fecharam a empresa.
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Primeiro trimestre de 2021 registra recorde
em fusões e aquisições dos últimos 20 anos
O primeiro trimestre deste ano
registrou um recorde no número de
fusões e aquisições dos últimos vinte
anos. Foram fechados, neste período,
375 negócios, sendo que a maioria
deles (244) foi realizada entre empresas brasileiras. Os dados constam
na pesquisa da KPMG realizada, trimestralmente, com empresas de 43
setores da economia brasileira.
Do total de operações concretizadas nos três primeiros meses deste
ano, 116 foram do tipo CB1, ou seja,
31% foram de transações de estrangeiros comprando empresas brasileiras. Outras 13 operações foram do
tipo CB2 quando brasileiros adquirem de estrangeiros empresa estabelecida no exterior; uma foi do tipo
CB3 em que brasileiro adquirindo, de
estrangeiros, empresa estabelecida
no Brasil; e uma foi CB4 em que estrangeiro adquire, de estrangeiros,
empresa estabelecida no país.

"Os brasileiros fazendo aquisições

no Brasil tem sido o motor das transações este ano. Além disso, está acontecendo um movimento de retomada
da presença de estrangeiros no país
que tinha sido perdida no ano passado
quando a pandemia teve início, o que
gerou um contexto de crise e que todas as empresas estavam focadas na
sobrevivência e no mercado principal
de atuação. Com isso, alguns planos de
internacionalização destas empresas
foram colocados de lado até que se tivesse um cenário mais previsível. Com
expectativa de vacina, as empresas
se adaptaram a uma nova realidade e
voltaram com os planos de negócios",
analisa o sócio da KPMG e coordenador da pesquisa, Luis Motta.
EMPRESAS DE INTERNET
E TELECOMUNICAÇÕES
LIDERAM O RANKING

O setor de companhias de internet foi o que mais registrou transações no primeiro trimestre deste ano,
fechando o período com 77 operações

concretizadas. Em seguida, tecnologia da informação com 48, seguido
por educação, instituições financeiras
e imobiliário, sendo cada um com 11.
Depois, aparecem telecomunicação e
mídia com 10, companhias de serviço
com 9, varejo com 8 e companhias de
energia com 7.

"Se somarmos as transações realizadas pelas companhias de internet e
tecnologia da informação, o total é de
125 negócios fechados, o que representa quase metade do total das operações
domésticas. É a primeira vez que isso
ocorre na pesquisa, o que indica que
o panorama das transações modificou.
Com a pandemia, muitas empresas decidiram investir em transformação digital que passou a fazer parte da agenda estratégica das empresas depois
do cenário de pandemia, criando um
modelo de negócio voltado para tecnologia. E com isso, a representatividade
das empresas desses setores passou a
ganhar mais relevância no número de
transação", explica o sócio.
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Com restrições, restaurantes de Minas
Gerais enfrentam período mais difícil
desde agosto de 2020
Em contraponto, supermercados registraram
aumento de 3,7% no valor gasto no mesmo mês
evidenciar que as regiões mais impactadas em abril foram: Nordeste
(-34,8%) e Sudeste (-34,1%), ao passo que as menos afetadas foram as
regiões Norte (-31,3%), Centro Oeste
(-30,6%) e Sul (-27,4%).

Em relação aos Índices de Consumo em Supermercados (ICS), os dados
de abril, quando comparados ao mesmo período de 2019, indicam que o
segmento teve uma redução de 11,4%
no volume de transações. Adicionalmente, o número de estabelecimentos
que efetivou operações encerrou o
mês com um aumento de 6,3%.

O consumo em restaurantes, bares, lanchonetes e padarias de Minas
Gerais sofreu queda de 31,9% em
abril, enquanto a média nacional foi
de -33,2%, é o que apontam os índices divulgados pela Fipe (Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas),
em parceria com a Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos
e gestão de despesas corporativas. Os
dados, calculados a partir da comparação com o mesmo período de 2019,
mostram que, em contraponto, o valor
gasto nos supermercados apresentou
aumento de 3,7% nesse mesmo mês.

Os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR) indicam ainda que
houve uma diminuição na quantidade
de vendas, que registraram baixa de
46,7%, valor ainda maior que o mês
anterior (-39,9%). Além disso, o nú-

mero de estabelecimentos que realizaram pelo menos uma operação foi
6,5% inferior.

"Após um ano de lançamento do
Índice Fipe e Alelo, percebemos que
houve melhora nas vendas dos restaurantes de Minas Gerais que chegaram
a registrar uma queda de 58,1% no
volume de transações em abril do ano
passado, quando comparado ao mesmo período de 2019", destaca Cesário
Nakamura, presidente da Alelo. "De
qualquer forma, os números evidenciam que o segmento ainda sofre com
as fortes restrições, alcançando os piores resultados dos índices desde agosto de 2020 (-47,6%), em que o cenário
se mostrou o mesmo", pontua.
Adotando como parâmetro o valor gasto em restaurantes, é possível

Vale destacar que os Índices de
Consumo em Supermercados (ICS)
acompanham as transações realizadas em estabelecimentos como supermercados, quitandas, mercearias,
hortifrútis, sacolões, entre outros; e
os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR) apontam a evolução do
consumo de refeições prontas em
estabelecimentos como restaurantes,
bares, lanchonetes, padarias, além de
serviços de entrega (delivery) e retirada em balcão/para viagem (pick-up). Ambos são calculados com base
nas operações realizadas a partir da
utilização dos cartões Alelo Alimentação e Alelo Refeição, em todo território nacional. Além disso, é importante
notar que a escolha do ano de 2019
para o cálculo dos impactos do consumo se dá pelo fato de que esse ano
foi a última referência completa de
um período dentro da normalidade
da atividade econômica, que ocorreu
antes da pandemia.
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METODOLOGIA DOS ÍNDICES
Todos os índices foram elaborados e depurados com base em critérios estatísticos para garantir a
consistência e a interpretação dos
resultados ao longo do tempo:
• Amostra: todos os índices são calculados a partir de dados diários
de transações realizadas em estabelecimentos comerciais distribuídos por todo o território nacional,
entre 1 de janeiro de 2018 e 30 de
abril de 2021.

• Valores atípicos: para evitar oscilações nos índices decorrentes
de eventuais entradas ou saídas
de empregadores de grande porte na base de dados, observações
associadas a empresas que se enquadram nesses critérios foram
desconsideradas nos cálculos.
• Sazonalidade: foram adotados
os seguintes procedimentos para
mitigar a influência de fatores sazonais: (i) cálculo de média móvel
de 7 dias (dados do dia observado
e dos 6 dias anteriores a ele), eliminando assim os efeitos dos dias
úteis e finais de semana sobre as
séries; (ii) identificação e filtra-
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gem de fatores sazonais relacionados ao comportamento das
séries em dias específicos dentro
de cada mês (1º dia, 5º dia, 10º
dia...), por conta do calendário de
recarga e distribuição temporal
do uso dos benefícios nos estabelecimentos no período.

• Frequência: todos os índices são
apresentados com frequência diária
para todo o período disponível da
amostra, tendo por referência inicial
(base 100) a média diária em janeiro de 2018. Os impactos calculados
estão disponíveis para todos os dias,
quinzenas e meses de 2020.

• Inflação: os dados relativos ao
consumo em valor foram deflacionados com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

• Recorte geográfico: os impactos apresentados como percentuais de
variação dos índices em relação à
média observada em 2019 - consideram os seguintes recortes: (i)
média nacional (Brasil); (ii) Médias
das 5 regiões (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste); (iii) Média dos 26 estados e Distrito Federal (27 unidades federativas).

• Influência de outros fatores: os
impactos apresentados não excluem a influência de fatores, eventos e políticas coincidentes com a
pandemia sobre o comportamento
e hábitos de consumo da população ao longo do período de análise. Todavia, levando-se em conta
o caráter inesperado das medidas
restritivas instituídas a partir de
março, na maior parte das grandes
cidades, bem como o padrão comportamental dos índices nos anos
precedentes, é possível relacionar
as variações atípicas observadas
no comportamento das séries à
pandemia da Covid-19.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe é uma organização de direito privado, sem fins
lucrativos, criada em 1973. Entre
seus objetivos está o apoio ao Departamento de Economia da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Possui, hoje, destacada
atuação nas áreas de ensino, projetos,
pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros.

A Alelo é uma bandeira especializada em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos, atuando nos segmentos de alimentação,
cultura, transporte e saúde. Com mais
de quinze anos de história, é, desde
2013, líder no setor de benefícios
pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), da Secretária do
Trabalho no Ministério da Economia.
A Alelo conta com a confiança de 100
mil empresas-clientes, 8 milhões de
usuários e com a maior rede de estabelecimentos comerciais afiliados
do Brasil. Entre os produtos e serviços oferecidos, estão Alelo Refeição,
Alelo Alimentação, Alelo Natal, Alelo
Multibenefícios, Alelo Mobilidade,
Alelo Auto, Alelo Gestão de VT, Alelo Cultura e cartões pré-pagos Alelo
Despesas, Alelo Pagamentos e Alelo
Premiação e Veloe.
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Na última década (2011 a 2020),
o Brasil pagou 1,16 trilhão de dólares
a título de despesas de juros nominais
sobre a dívida pública
No governo Bolsonaro, em dois anos já foram gastos US$ 153,68 bilhões
em juros sobre a dívida pública

De 1995 a
2020, o Brasil
já pagou
US$ 2.128,19
bilhões de juros
sobre a dívida
pública bruta

De acordo com dados
do Banco Central, de 1995
a 2020 o Brasil já gastou,
a título de despesas de juros nominais sobre a sua
dívida pública bruta a impressionante cifra de US$
2.128,19 bilhões – o equivalente a mais de uma vez e
meia o PIB – Produto Interno Bruto (a soma de todos

os bens e serviços produzidos) do país e que deve ter
totalizado ao US$ 1.444,17
bilhão ao final de 2020.
No 2º ano do mandato
do presidente Jair Bolsonaro o governo brasileiro
já pagou, a esse título, R$
312,4 bilhões – equivalentes a US$ 60,58 bilhões ou a

4,20% do PIB – considerado
o menor nível desde o início
da série em 2002, devido à
significativa queda da taxa
Selic que chegou a 2,0% em seu menor patamar histórico e, atualmente, passou
a ser de 4,25% ao ano, desde a última decisão do Copom, tomada em reunião do
dia 17 de junho último.

Dos R$ 367,3 bilhões
gastos em 2019, a União foi
responsável por R$ 305,4
bilhões – 83,15% do total e
os estados e municípios, por
R$ 61,9 bilhões – 16.85%.
O governo campeão
em gastos com juros sobre
a dívida pública bruta foi o
da presidente Dilma Rous-
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seff que, em seis anos –
2011 a 2016, totalizou pagamentos de US$ 773,89
bilhões – o que corresponde a uma média anual de
US$ 129 bilhões.

Esse exagerado volume de recursos gastos no
pagamento de juros sobre
a dívida pública brasileira
decorre, principalmente,
da nefasta e equivocada
política monetária adotada pelos governantes do
país durante parte significativa de quase todo esse
período, o qual também ficou marcado como um dos
períodos em que se verificou os menores níveis de
investimentos públicos já
praticados.

D E B AT E E C O N Ô M I C O

Há de se destacar, de
outro lado, que durante boa
parte desse período, a política monetária brasileira
atuou praticamente na contramão do resto do mundo
que implementou uma das
menores taxas de juros e, em
muitos casos, de forma negativa – quando comparadas
às suas respectivas inflações.
A dívida pública bruta
total brasileira alcançou, ao
final de 2020, US$ 1.289,35
bilhão – o que corresponderá a 89,3% do PIB. Mantidos os elevados déficits
das contas públicas é bem
possível que a dívida pública bruta brasileira chegue
aos 100% do PIB em alguns anos mais à frente.
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BRASIL – DESPESAS DE JUROS SOBRE A DÍVIDA
PÚBLICA BRASILEIRA TOTAL
Ano

PIB - US$ bilhões

JUROS %

DESPESA - US$ bilhões

2001

559,56

6,598

36.919,77

2004

669,34

6,565

43.942,17

2002

2003

2005

508,10

559,47

7,284

1.693,15

5,322

1.107,13

2009

1.672,63

2008

2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020*

8,417

892,03

2006

2007

7,608

1.396,80

2.209,75
2.614,48
2.463,55
2.468,46
2.454,85
1.796,17
1.800,13
2.063,19
1.916,21
1.877,34
1.444,17

6,720
5,975

5,131

38.656,25
47.090,59

64.975,47
74.399,14
83.458,80

90.109,44

85.822,65

5,028

111.106,23

4,668

115.227,71

5,408
4,442
5,730
8,369
6,492
6,087
5,414

4,959
4,195

141.391,07
109.430,89
140.662,90
150.321,46
116.864,43
125.586,37
103.743,61
93.097,29
60.582,93

*Estimativas. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolviment

DESPESAS COM JUROS DO GOVERNO FEDERAL COMO PROPORÇÃO
DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL BRUTA - Em valores nominais %

TAXAS DE JUROS SELIC - % ao ano

Fonte: Banco Central do Brasil/Secretaria do Tesouro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil
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ANDRÉ LARA RESENDE
RESPONDE:
Texto extraído da entrevista concedida
ao Estado de São Paulo – 25.11.2020
“Com taxas de juros que chegaram a mais
de 25% ao ano e um crescimento medíocre
da economia, o resultado é inexorável: a
relação dívida e PIB cresce. O Estado brasileiro custa muito e gasta mal? Com certeza,
mas não é essa a razão do crescimento da
dívida. A política de taxa de juros do Banco
Central, do real até muito recentemente,
foi um gravíssimo equívoco. A história irá
deixar claro o preço de uma política de juros extraordinariamente altos, associada a
uma pesada e kafkiana carga fiscal.”
André Lara Resende | O Estado de São Paulo – 25.11.2020

Uma das preocupações
no Brasil é justamente com
o crescimento da dívida,
que caminha para 100% do
PIB. É um problema?
ALR - Trata-se de uma
preocupação infundada. Em
várias ocasiões na história,
sobretudo depois de guerras
ou catástrofes, inúmeros países tiveram dívidas superiores ao PIB. Hoje, Japão, EUA,
Itália, entre outros, têm dívida superior ao PIB. A dívida
pública não pode ter uma
trajetória explosiva, mas,
desde que o seu crescimento
acelerado seja transitório,
que passada a crise, com as
contas reequilibradas e restaurado o crescimento da
economia, a relação entre
dívida e PIB volte a cair, não
há qualquer problema em
ultrapassar os 100% do PIB.
Existe um limite para a
dívida?

ALR - Não existe um li-

mite intransponível para
a dívida interna e o PIB. O
endividamento externo, que
depende de financiamento
do exterior em moeda estrangeira, é sim perigoso.
Como aprendemos com as
sucessivas crises da dívida
externa no século passado,
quando os credores internacionais passam a ter dúvida
sobre a capacidade do País
de honrar seus compromissos em moeda estrangeira,
a súbita interrupção do fluxo de financiamento pode
provocar crises gravíssimas.
No século passado, o Brasil
era importador líquido de
petróleo e derivados, assim
como de trigo e outras commodities (produtos classificados como básicos por não
ter tecnologia envolvida ou
acabamento). Precisava de
financiamento externo para
cobrir o déficit com o resto
do mundo. Hoje, somos autossuficientes em petróleo,
exportadores líquidos de
commodities e temos um se-
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QUANTO O BRASIL PAGOU DE JUROS
NOMINAIS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
Período de 1995 a 2020
Governo

US$ bilhões total Média anual

Fernando Henrique Cardoso – 1995/2002
Luis Inácio Lula da Silva – 2003/2010
Dilma Rousseff – 2011/2016
Michel Temer – 2017/2018

Jair Bolsonaro – 2019/2020
Total

357,26

600,90

773,90
242,45
153,68

2.128,19

44,66

75,11

128,98
121,25
76,84

Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolviment

BRASIL - TAXA DE JUROS REAL+ X VARIAÇÃO DO PIB
E RESERVAS CAMBIAIS - 2001/2020
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*

Juros reais %

Reservas cambiais US$ bi

Var. PIB %

9,24
6,18
12,61
8,21
12,73
11,60
7,20
6,27
5,37
3,86
4,97
2,48
2,39
4,34
2,63
7,41
6,77
2,72
1,58
-1,63

35,87
37,82
49,30
52,94
53,80
85,84
180,33
193.78
238,52
287,87
352,01
378,61
375,79
374,05
368,74
372,22
381,97
374,22
356,88
355,62

1,39
3,05
1,14
5,76
3,20
3,96
6,07
5,09
-0,13
7,53
3,97
1,92
3,00
0,50
-3,55
-3,28
1,32
1,78
1,41
-4,06

*Estimativas
+Selic deflacionada pelo IPCA/Reservas Cambiais: Conceito de Liquidez
Internacional. – Fonte: LCA/Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

tor agropecuário altamente
superavitário. O Brasil de
hoje não tem dívida pública
externa, ao contrário, tem
quase 30% do PIB em reservas internacionais. A nossa
dívida é interna, do Estado
com os brasileiros.
Em entrevista recente ao Financial Times, a
economista-chefe do FMI,
Gita Gopinath, afirmou que
os países precisam evitar
o erro de retirar prematuramente os estímulos
fiscais, como ocorreu na
crise financeira. Ela chama atenção que há formas

de investimento público
que podem criar empregos e aumentar a atividade
econômica e, ao mesmo
tempo, serem fiscalmente
responsáveis para sair da
crise. Como conciliar essas
coisas?
ALR - Gita Gopinath
disse apenas o que se sabe
desde a publicação do livro
de John M. Keynes (18831946, defensor de maior
intervenção do governo na
economia para estimular o
crescimento) na década de
1930. Gopinath não é uma
heterodoxa irresponsável,
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mas economista-chefe do
FMI, doutora pela Universidade de Princeton, onde
teve como orientadores Ben
Bernanke,
ex-presidente
do Fed (Federal Reserve,
o banco central dos Estados Unidos), e Ken Roggoff,
professor da Universidade
de Harvard, dois expoentes
da ortodoxia econômica.
A política fiscal, sobretudo
investimentos públicos que
aumentem a produtividade
e o poder aquisitivo da população, é o mais poderoso
instrumento, tanto para se
sair de uma recessão como
para garantir a retomada
do crescimento sustentado.
A pergunta mais complicada de ser respondida é por
que hoje, no Brasil, a opinião dos economistas que
aparecem na imprensa, assim como a da própria imprensa, regrediu para o que
era a ortodoxia do século
XIX na Inglaterra? A chamada “A Visão do Tesouro”, que
sustentava a necessidade de
sempre equilibrar as contas
públicas, depois duramente
criticada por Keynes, deixou
de ser levada a sério.
O Brasil que tinha uma
situação fiscal frágil e déficits há sete anos e com
previsão de resultados
negativos até 2028 pode
seguir essa recomendação
do FMI em 2021?
ALR - É verdade que
há mais de duas décadas
a relação dívida e PIB do
Brasil tem aumentado, mas
não temos uma situação
fiscal frágil. A carga fiscal
do Brasil é de quase 35%
do PIB, muito alta para
um país de renda média.
Apesar da alta carga fiscal,
não conseguimos controlar
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SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - % do PIB

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA BRUTA E
LÍQUIDA GOVERNO FEDERAL
% do PIB

Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil

TAXA DE INVESTIMENTO E TAXA DE POUPANÇA BRUTA - % do PIB

Fonte: IBGE - Indicadores de Volume e Valores Correntes
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INVESTIMENTO PÚBLICO FEDERAL - % do PIB

BRASIL – DÍVIDA
PÚBLICA CONSOLIDADA
X PIB - PRODUTO
INTERNO BRUTO
2001/2020 Em %
Ano

Líquida

Bruta

2001

50,22

67,33

2003

53,15

71,51

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009

o crescimento da dívida. A
razão é que a taxa de juros
foi
extraordinariamente
alta até muito recentemente. Com taxas de juros que
chegaram a mais de 25%
ao ano e um crescimento
medíocre da economia, o
resultado é inexorável: a
relação dívida e PIB cresce.
O Estado brasileiro custa
muito e gasta mal? Com
certeza, mas não é essa a
razão do crescimento da
dívida. A política de taxa de
juros do Banco Central, do
real até muito recentemente, foi um gravíssimo equívoco. A história irá deixar
claro o preço de uma política de juros extraordinariamente altos, associada
a uma pesada e kafkiana
carga fiscal.
Qual a saída a seguir?

ALR - Antes de mais
nada, é preciso superar a
camisa de força imposta
por um arcabouço analítico anacrônico e equivocado
que impõe o equilíbrio fiscal
como o único objetivo de
política econômica. Dizem
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*Estimativa
Fonte:FGV = Observatório de Política Fiscal/IBRE

que, com equilíbrio fiscal,
todos nossos problemas estarão milagrosamente resolvidos. Sem ele, caminhamos a passos largos para
o abismo. Nada mais falso.
Precisamos urgentemente
voltar a ter um projeto para
o País, ter objetivos de políticas públicas que balizem
os investimentos públicos
e privados, que norteiem a
transição para uma matriz
energética limpa e não nos
deixe perder o bonde da
revolução digital em curso.
Precisamos refletir sobre as
políticas de emprego, saúde
e educação neste novo mundo do século 21.

Para 2021, a estimativa
de gastos com despesas de
juros sobre a dívida pública
brasileira alcança 5,481%
do PIB – Produto Interno
Bruto, projetado em US$
1.606,53 bilhões – a uma
taxa cambial média do real
de 5,28 em relação ao dólar
norte-americano. Assim,
as despesas com juros deverão atingir US$ 88,602

bilhões – ou R$ 467,819
bilhões.
Cabe destacar que os
investimentos públicos no
Brasil alcançaram um total
de apenas 1,4% do PIB, em
2020-, segundo estimativas
do IBRE/FGV – contrastando significativamente com
as despesas no pagamento
de juros da dívida pública,
que atingiram de 4,2% no
mesmo ano.

O maior nível de investimentos realizados pelo
Governo Federal (Governo
Central + Empresas Estatais), desde 1995, ocorreu
durante o ano de 2010,
quando atingiu 2,7% do
PIB. Neste mesmo ano, as
despesas no pagamento de
juros totalizaram 5,08%
do PIB.
A QUEM INTERESSA
ALTA DE JUROS (SELIC)?

André Lara Resende, em
artigo intitulado “A quem
interessa a alta dos juros?,
publicado no Eu&Fim de
Semana do Valor Econô-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

59,18
48,88
46,19
46,49
44,55
37,57
40,88
37,98
34,47
32,19
30,50
32,59
35,64
46,15
51,37
52,77
54,57
63,02

76,10
68,03
66,97
55,48
56,72
56,98
59,21
51,77
51,27
53,67
51,54
56,28
65,51
69,84
73,37
75,29
74,26
89,28

União, Estados e Municípios
Fonte: Banco Central/MinasPart
Desenvolvimento

mico, de 1º de abril último
questiona:

“Apesar de a ligeira alta
da inflação ser decorrente
de uma pressão externa
transitória, o mercado financeiro elevou toda a estrutura a termo dos juros
da dívida e passou a pressionar, com apoio do seu
batalhão de economistas
e analistas na mídia, para
que o Banco Central elevasse os juros. O BC cedeu e
subiu a taxa básica em 0,75
ponto percentual, acima do
0,5 esperado pelo mercado. Insaciável, o mercado
agora espera uma nova alta
de 0,75%, ou mesmo de 1
ponto percentual, na próxima reunião do Copom.
Já preveem a taxa perto de
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6% no fim do ano.

O impacto fiscal de uma
alta no custo da dívida é
enorme. Uma elevação de
2% para 6%, numa dívida
de 90% do PIB, equivale a
3,6% do PIB ao ano. Para
efeito de comparação, o
investimento público total
nos últimos anos não chegou a 2% do PIB ao ano.
Como a dívida é interna,
em moeda nacional, detida
por brasileiros, trata-se de
uma transferência direta,
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equivalente a 3,6% do PIB
do Estado para o sistema financeiro e seus clientes que
foram capazes de poupar e
comprar títulos públicos.
Estranho que o sistema
financeiro pressione pela
alta dos juros: Trata-se de
advocacia em causa própria,
lobby, na melhor das hipóteses um caso de conflito de
interesse, qualquer coisa,
menos um argumento racional com sustentação teórica
e evidência empírica.”
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BRASIL – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA BRUTA
CONSOLIDADA – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
Período de 2011 a 2020
Ano

PIB - US$ bilhões

% do PIB

2011

2.614,48

51,27

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.463,55

2.468,46

2.454,85

1.796,17

1.800,13

2.063,19

1.916,21

1.877,34

1.444,17

53,67

51,54

56,28

65,51

69,84

73,37

75,29

74,26

89,28

Em US$ bilhões
1.340,44

1.322,19

1.272,24

1.381,59

1.176,67

1.257,21

1.513,76

1.442,71

1.394,11

1.289,35

*Projeção. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

Matéria
publicada em
MercadoComum
Edição 124 de
16 de fevereiro
de 2000
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O fator crítico dos juros no
paraíso do rentistas
“O lançamento pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), do livro Como
fazer os juros serem mais baixos no Brasil vai ao encontro
de sonho antigo de todos os
setores produtivos e dos consumidores. Afinal, cumprir
a sugestiva meta é fundamental para a retomada de
níveis mais substantivos de
crescimento econômico, considerando que as elevadas
taxas pagas pelos brasileiros
dificultam muito os investimentos e o consumo.
A louvável iniciativa da
entidade também é uma
boa oportunidade para se
analisar uma questão específica atrelada ao alto
“preço” do dinheiro: o spread bancário em nosso país,
classificado em diversos
apontamentos, entre eles,
estudo da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP), como mais
elevado do que na maioria
das nações. E esse é um dos
principais fatores responsáveis pelo alto patamar
dos juros reais, muito acima da SELIC.
As consequências práticas para a economia são
danosas, pois as empresas
correm riscos muito altos ao
captar recursos para investir em ampliação de plantas
e unidades, inovações tecnológicas e equipamentos. O
mesmo se aplica ao empreendedorismo. O juro excessivamente elevado estabelece,
com frequência, serviço da
dívida incompatível com a

abertura e/ou rentabilidade de um negócio, mitigando ou inviabilizando o lucro
e ameaçando sua perenidade. Tal problema é uma das
causas do baixo crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional nos últimos
30 anos.
Ante os objetivos de
toda a sociedade e do novo
governo de retomada do
nível de atividade em grau
e ritmo mais acentuados,
os juros representam um
ponto crítico. Mais do que
nunca, considerando que
as empresas estão bastante
descapitalizadas em função
da grave crise que vimos
enfrentando, são prementes
melhores condições para a
contratação de crédito para
investimento e consumo.
As atuais taxas cobradas
pelos bancos são incompatíveis com os propósitos de
recuperação do país e sua
conversão em economia de
renda alta.
O Brasil precisa deixar
de ser o “paraíso dos rentistas e inferno de quem
produz”, como acentuou o
ministro da Economia, Paulo Guedes. O que se observa,
há anos, é a retroalimentação de um círculo vicioso
com duplo dano: imensa
transferência de dinheiro
da sociedade para o sistema
financeiro; e a geração de
crescente déficit orçamentário do Estado e aumento
da dívida pública, cujo serviço é sustentado por títulos
com juros muito altos, que,

Capa da edição 207 de julho de 2010 de MercadoComum

por sua vez, aumentam o
rombo fiscal.
Nesse contexto e reafirmando a importância e pertinência da iniciativa da Febraban, ainda é necessário
que o setor financeiro faça
uma autoanálise, avaliando
a concentração bancária no
mercado nacional, sua produtividade e outros fatores
intrínsecos que pressionam
seus custos além dos mencionados no estudo. Além
das questões e problemas
externos atrelados ao “custo Brasil”, aos quais estão
expostos todos os ramos de
atividade no país, é preciso
olhar para dentro, como,

por exemplo, tem feito a indústria, segmento que sofre
concorrência tremenda de
competidores localizados
em países os quais não têm
de carregar nos ombros todos os custos que oneram os
produtores nacionais.
Tal lição de casa é tarefa
relevante para todos os setores. Os bancos precisam melhorar a oferta e o preço de
seu “produto”, componente
essencial do fomento econômico e crítico para a retomada da economia brasileira”.
Texto de autoria de Fernando
Valente Pimentel – presidente da
Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção-ABIT,
publicado em 4 de fevereiro de 2019
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E lá vai o Brasil entrando em novo
ciclo de alta de juros da Selic
A escalada mais recente
de inflação fez o Banco Central elevar, pela terceira vez
consecutiva, a taxa básica
de juros, em decisão anunciada pelo Comitê de Política Monetária – COPOM,
do Banco Central, no dia 16
de junho. Assim, houve uma
alta de 0,75% ponto percentual, elevando-se a Selic
de 3,50% para 4,25% ao
ano. Com isso, os juros no
País retornaram ao patamar
de fevereiro de 2020 – antes
da pandemia de covid-19.
COPOM RETIRA
SINALIZAÇÃO DE
"NORMALIZAÇÃO
PARCIAL

Relatório da LCA – Consultores Econômicos destaca que “em reunião realizada no dia 16 de junho,
o Copom decidiu elevar a
sua taxa básica de juros, a
Selic, de 3,5% para 4,25%
ao ano. A decisão, novamente unânime, veio em
linha com a sinalização que
o Copom havia dado em
seus documentos recentes;
e corroborou as expectativas da LCA e da maioria das
instituições de mercado.

No comunicado da
decisão, o Banco Central
apontou que a atividade
econômica vem registrando
evolução "mais positiva do
que o esperado", e avaliou
que os "riscos para a recuperação econômica reduziram-se significativamente".
Ao lado disso, a autoridade
indicou que a "persistência
da pressão inflacionária re-

vela-se maior que o esperado, sobretudo entre os bens
industriais", apontando que
"a lentidão da normalização
nas condições de oferta, a
resiliência da demanda e
implicações da deterioração
do cenário hídrico sobre as
tarifas de energia elétrica
contribuem para manter a
inflação elevada no curto
prazo, a despeito da recente
apreciação do Real".
No balanço de riscos,
uma maior lentidão no
"processo de recuperação
econômica dos efeitos da
pandemia" já não é mais
vista como uma das possíveis razões para uma "trajetória de inflação abaixo
do esperado", dando lugar,
na avaliação de riscos, para
"uma possível reversão,
ainda que parcial, do aumento recente nos preços
das commodities internacionais em moeda local".
No trecho prospectivo
do comunicado, o Copom
suprimiu o trecho em que
caracterizava o ajuste em
curso como um processo
de "normalização parcial"
da política monetária. No
lugar, a autoridade indicou
que, "neste momento, o cenário básico do Copom indica ser apropriada a normalização da taxa de juros
para patamar considerado
neutro". Essa indicação de
normalização em direção
ao patamar neutro é compatível com nossa projeção
de que a Selic será elevada até 7% ao ano (nível a
partir do qual, avaliamos,

SELIC

Em porcentagem ao ano
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a taxa básica de juros começaria a adentrar terreno
neutro). Mas, vale registrar
duas considerações em relação a essa nossa projeção.

Primeiro, que a Selic
pode chegar a esse patamar
em ritmo mais rápido do
que ora antevemos. No comunicado de hoje, o Copom
sinalizou novo aumento de
75 pontos para a próxima
reunião, agendada para 04
de agosto. Todavia, assinalou que "uma deterioração
das expectativas de inflação
para o horizonte relevante
pode exigir uma redução
mais tempestiva dos estímulos monetários" - o que pode
ser interpretado como um
viés de alta informal para o
ritmo de normalização da
política monetária. Provavelmente, a curva de juros
passará a considerar uma
probabilidade de alta de 100
pontos na próxima reunião
maior do que aquela já contabilizada nos últimos dias.

A segunda consideração é de que parecem vir
aumentando as chances
de que a Selic seja elevada

21 MAR
2018

6 FEV
2019

5 FEV
2020

21 JAN
2021

16 JUN
2021

Fonte: O Estado de S. Paulo – 17.06.2021

para algo acima dos 7% que
ora projetamos, apesar da
revalorização cambial, da
"melhora recente nos indicadores de sustentabilidade
da dívida pública" e do fato
de o cenário central do Banco Central continuar apontando inflação no centro da
meta de 3,5% para 2022
(como mostra a tabela abaixo). A nossa projeção para a
alta do IPCA em 2022, vale
lembrar, é de 3,8%.

Isso porque, como destacou o comunicado, há incertezas associadas aos vários
"choques [de oferta] e seus
potenciais efeitos secundários [sobre a inflação], assim
como ao comportamento dos
preços de serviços conforme
os efeitos da vacinação sobre
a economia se tornam mais
significativos".
Conclui a LCA: “Por ora,
mantemos a nossa projeção de Selic chegando
a 7%, possivelmente em
ritmo mais rápido do que
vínhamos considerando; e
alertamos que as chances
de um ajuste maior continuam a se elevar.”
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MAM São Paulo anuncia Elizabeth Machado
como nova presidente
Economista e gestora cultural com larga experiência no setor,
Elizabeth assume presidência do Museu em junho
O Museu de Arte Moderna de São
Paulo anuncia Elizabeth Machado de
Oliveira como nova presidente. Elizabeth Machado dará continuidade ao
processo de desenvolvimento institucional iniciado por sua antecessora, a
advogada Mariana Guarini Berenguer.

Economista e gestora cultural, Elizabeth Machado tem um longo currículo
ligado à cultura. Ela dirigiu o Teatro Alfa
por 18 anos, de 2002 a 2020, atua em
conselhos de instituições como FIESP e
Instituto Arte na Escola, é membro do
Conselho de administração da Fundação
Bienal de São Paulo desde 2005, tendo
assumido a presidência do mesmo de
2009 a 2012. De 2001 a 2002, foi consultora do MAM durante o estudo para
uma nova sede e ainda carrega o título
honorífico da Ordem das Artes e Letras
(Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres), concedido em 2019 pelo Ministério da Cultura da França.
"Encontro o MAM num processo de
desenvolvimento institucional muito
positivo iniciado pela diretoria anterior, com um conselho comprometido e
ativo para discutir e atualizar o posicionamento e ações do Museu frente aos
novos desafios que hoje se apresentam
a todas as instituições culturais", afirma a nova presidente do Museu.
O educativo, área fundamental nos
73 anos de história da instituição, é
uma das prioridades da nova gestão.
"Sempre tive muita simpatia pela postura de acolhimento do MAM aos jovens artistas e dedicação à educação.
Fortalecer estes laços e aproximar os
jovens do Museu serão linhas de trabalho prioritárias, tanto física como
digitalmente", pontua Elizabeth.

Karina Bacci

fundamentais para o Museu. Em sua
gestão, a aquisição de obras foi intensificada, bem como o educativo e programa de patrocinadores e associados.

Fundado em 1948, o Museu de
Arte Moderna de São Paulo é uma sociedade civil de interesse público, sem
fins lucrativos. Sua coleção conta com
mais de 5 mil obras produzidas pelos
mais representativos nomes da arte
moderna e contemporânea, principalmente brasileira. Tanto o acervo
quanto as exposições privilegiam o
experimentalismo, abrindo-se para
a pluralidade da produção artística
mundial e a diversidade de interesses
das sociedades contemporâneas.

O planejamento da nova presidente ainda prevê ações conjuntas
com outras instituições culturais, a
fim de ampliar a atuação do MAM e
atingir locais e públicos para além da
sede do Museu, no Parque Ibirapuera.
As obras contemporâneas que integram o acervo da instituição devem
ganhar maior visibilidade por meio
destas parcerias.

Elizabeth Machado é a terceira mulher à frente da presidência do MAM
São Paulo. No biênio de 2019 a 2021,
Mariana Berenguer comandou a instituição, definindo novas medidas em
prol da democratização e sustentabilidade, além de aumentar a presença
do Museu no digital. Antes disso, Milú
Villela, que presidiu o MAM entre 1995
e 2019, também promoveu mudanças

O Museu mantém uma ampla grade
de atividades que inclui cursos, seminários, palestras, performances, espetáculos musicais, sessões de vídeo e práticas
artísticas. O conteúdo das exposições e
das atividades é acessível a todos os públicos por meio de áudio-guias, vídeo-guias e tradução para a língua brasileira
de sinais. O acervo de livros, periódicos,
documentos e material audiovisual é
formado por 65 mil títulos. O intercâmbio com bibliotecas de museus de vários
países mantém o acervo vivo.
Localizado no Parque Ibirapuera,
a mais importante área verde de São
Paulo, o edifício do MAM foi adaptado
por Lina Bo Bardi e conta, além das
salas de exposição, com ateliê, biblioteca, auditório, loja e restaurante. Os
espaços do Museu se integram visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por Roberto Burle Marx para
abrigar obras da coleção. Todas as dependências são acessíveis a visitantes
com necessidades especiais.
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Felipe Bonifatti é nomeado
Diretor-Geral do Lufthansa Group
para a América do Sul & Caribe
Será a primeira vez que um sul-americano ocupará o cargo

Felipe Bonifatti, um dos mais
destacados executivos do Lufthansa
Group, acaba de ser nomeado como
novo Diretor-Geral das companhias
aéreas do grupo para a América do Sul
& Caribe.
"Felipe Bonifatti tem sido um propulsor de nosso sucesso em vendas
nas Américas por mais de uma década, além de ser um líder com uma rica
experiência adquirida em diferentes
continentes ao longo de quase três
décadas. Seu perfil une uma acurada visão de negócios a um profundo
compromisso com os mercados locais
e um espírito globalizado, o que certamente beneficiará nossos clientes
desta região tão dinâmica" - disse
Frank Naeve, Vice-Presidente de Vendas das companhias aéreas do Luf-

thansa Group para as Américas.

Nascido em Mar del Plata, Argentina, Bonifatti completou seus
estudos na escola alemã local, prosseguindo para sua graduação em Direito pela Universidade Nacional de Mar
del Plata (Argentina) e mestrado em
Relações Internacionais pela Universidade de Belgrano (Argentina).

A trajetória no Lufthansa Grou
teve início em 1992, na Argentina, e
foi impulsionada por sua participação
no programa de formação de executivos "International Airline Professional", que abriu portas para a sua carreira na empresa e o levou a diversos
cargos na América Latina, Europa e
África. Em sua posição mais recente,
foi Diretor-Geral das companhias aé-

reas do Lufthansa Group para o México e América Central.

Entre suas várias atividades de
apoio à aviação na América Latina,
ele é atualmente Presidente do Conselho APJC da IATA na América Central e membro do Conselho APJC da
IATA no México, Vice-Presidente (3º)
da CANAERO (Associação de Transporte Aéreo no México) e Conselheiro
da CAMEXA/AHK México (Câmara de
Comércio México-Alemanha).

Bonifatti fala Alemão, Inglês e Espanhol, e está ansioso para aperfeiçoar
seus conhecimentos de Português. Ele
sucede Tom Maes, que passou a chefiar
a área de Gerenciamento de Receitas
da Brussels Airlines, subsidiária do Lufthansa Group sediada em Bruxelas.
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Vinho, Gente, Coisas e Adjacências

No restaurante, vinho e comida,
sem medo de errar
“Vinho não é álcool, vinho é
uma bebida para ser consumida
com comida, ou para ser bebida
e desfrutada.” (Steven Spurrier,
crítico de vinhos)

Vinho à mesa, com comida,
no restaurante ou em casa, é
hábito, quase sempre, revestido
de algum refinamento; pois, vinho faz de qualquer comida um
prato especial, e de todos os momentos ocasiões marcantes. Por
isto, ele é uma bebida, consagradamente, sedutora. São aromas,
sabores e cores, em cada garrafa,
para encantar o paladar.
Mas, com a carta de vinhos
à mão, é preciso cautela, visto
que, cada prato pede o seu vinho e a escolha errada mudará
toda a história: a comida ficará
ruim e o vinho insípido. Exemplificando, mesmo considerando o subjetivo na escolha, é impensável vinho tinto com peixe,
como regra geral. E esta cena é
comum nos restaurantes especializados. Alguma exceção fica
por conta de uns poucos peixes,
dito “carnudos”, que podem
com determinados tintos.

Nas pizzarias os “desencontros” são corriqueiros:
aquela pizza, cuja companhia
seria um vinho branco, terá
um Cabernet Sauvignon, como
parceiro. A outra, que ficaria
bem com um tinto jovem e vivaz, será par de tinto maduro.
E não por culpa do sommelier,
em ambas as situações, pizzas
e vinhos, e os momentos espe-

ciais foram pro espaço.

Na hora de pedir o vinho,
surgiu a dúvida? Oriente-se com
o sommelier. Na sua ausência,
siga uma receita infalível: cozinha regional combina com
vinhos regionais, pois, no geral,
as características organolépticas
dos vinhos casam com as dos
alimentos da própria região. Então, sem medo de errar, comida
italiana com vinhos italianos,
culinária francesa com vinhos
franceses, cozinha portugueses
com vinhos de Portugal. Contudo, a receita não é dogmática, e o
elemento subjetivo pode influir
na decisão final. O importante é
ser feliz, à mesa.
Na porta da geladeira – é
frequente a indagação, “a garrafa ficou pela metade, onde guardá-la?”. A refrigeração ajuda a
preservar o vinho, já que retarda as reações químicas que
o oxidam. A porta da geladeira
é um prático meio de fazer isto,
mas, antes, tente tirar o ar que
entrou na garrafa aberta, usando a acessível bomba a vácuo.
Lembrando que o vinho não
deve ficar “envelhecendo” ali.
Tampa de rosca – decorrido tanto tempo de sua adoção, a
tampa de rosca, ou screw cap, é,
ainda, motivo de dúvidas quanto â sua eficácia: “É utilizada em
vinhos bons ou nos baratinhos?”,
“funciona mesmo?”, “é melhor
que a rolha?”, e por aí vai.
Segundo os especialistas,

a tampa de rosca retarda o
processo de envelhecimento
do vinho, o que mostra a sua
eficácia na vedação da garrafa,
com resultado positivo para o
próprio envelhecimento. Outra
virtude: tendo em conta que
boa parte dos vinhos engarrafados com a tampa tradicional
sofre com bouchonné (aquela
doença da rolha), a tampa de
rosca é a solução. Já nos primeiros anos de 2000, a absoluta maioria dos vinhos da Nova
Zelândia era engarrafada com
tampa de rosca, e a sua adoção pelos produtores do Velho
Mundo vem crescendo de safra
para safra. Resistente, a princípio, o Novo Mundo já a tem em
grande parcela de seus vinhos.
Pizza Na Boca – O Pizzaiolo, Marcello Dalariva, anda a mil
com a nova configuração da sua
Santa Pizza, agora, compondo o
cenário do Mercado Da Boca, no
Santa Tereza (rua Silvianópolis).
Segundo o Marcello, impelido
pela demanda, o espaço está
funcionando de segunda a domingo, inclusive para almoço.

Guia de Descontos – A
direção do Wine Center D.O.C
ajusta os últimos detalhes para
o lançamento do Guia de Descontos nos Vinhos de Restaurantes em Belo Horizonte. A
publicação elenca dezenas de
restaurantes com as melhores
cartas de vinhos, e descontos
surpreendentes.
Tim, tim.
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Vinhos Tintos Brasileiros – Viagens de estudo
no Vale dos Vinhedos/Rio Grande do Sul
Engenheiro,
presidente do Grupo
Usiminas S.A.

O CONTEXTO
Em setembro e outubro
de 2020, realizamos, Denise
e eu, por um período de duas
semanas, minha 6ª Viagem
de Estudos dos Vinhos Brasileiros no Vale dos Vinhedos,
no Rio Grande do Sul (para a
Denise a 2ª viagem), nestas
últimas 3 décadas.

O Vale dos Vinhedos, é a
única Região DOC - Denominação de Origem Controlada
do Brasil produtora de vinhos.
E um lugar maravilhoso!

Foram 3.350 km percorridos de carro, 15 vinícolas
visitadas, mais de 100 rótulos degustados e mais de 100
garrafas adquiridas de vinho
brasileiro de alta qualidade.

Momentos inesquecíveis
desfrutados numa linda Região,
onde nos hospedamos no SPA
do Vinho, excelente hotel em
meio às videiras, degustando
vinhos e aprendendo bastante

sobre a enologia brasileira.

A Região do Vale dos Vinhedos possui cerca de 80
vinícolas, a grande maioria
vinícolas boutiques, com produções variando de 30 a 300
mil garrafas por ano.
Uma grande vinícola, em nível mundial, produz no mínimo
40 milhões de garrafas por ano.
No Brasil, as maiores vinícolas produzem de 10 a 15
milhões de garrafas por ano.

Nesta 6ª viagem, pudemos
constatar uma significativa
evolução desde a década de 90,
com vinícolas modernas, atualizadas tecnologicamente e com
espaços muito acolhedores.
NOSSAS RECOMENDAÇÕES
DE VINHOS TINTO

Neste contexto, como enófilos, Denise e eu elegemos 12
vinhos tinto de alta qualidade
produzidos no Vale dos Vinhe-

dos, abaixo listados em ordem
de nossa preferência:
1. Luiz Valduga,
da Vinícola Casa
Valduga.
2. Sesmarias,
da Vinícola Miolo.
3. Remy Valduga,
da Vinícola Torcello.
4. Storia,
da Vinícola Casa
Valduga.
5. Perfetto,
da Vinícola Torcello.
6. Parte 2,
da Vinícola Almaúnica.
7. Tannat,
da Vinícola Lídio
Carraro.
8. Kairos,
da Vinícola Lídio
Carraro.
9. Lote 43,
da Vinícola Miolo.
10. Septimum,
da Vinícola Salton.
11. Teroldego,
da Vinícola Angheben.
12. S8,
da Vinícola Almaúnica.
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NOSSAS REFLEXÕES
Qualidade
O Brasil, nos últimos 30
anos, evoluiu consideravelmente na produção de vinhos
de alta qualidade.

No que se refere a Espumantes, já produzimos dezenas de rótulos com qualidade
a nível mundial.

Nossa evolução na produção de vinhos brancos nos
permitiu exibir rótulos de
muito boa qualidade.
Nosso foco nesta viagem
foram os vinhos tinto, onde
sempre se afirma que não
produzimos bons tintos, o
que não reflete a realidade.

Após 30 anos de estudos,
experimentos e permanente
evolução tecnológica, o Brasil
hoje produz dezenas de bons
vinhos tinto.

Nossos vinhos se posicionam entre os melhores tintos
do novo mundo, com nível de
qualidade no mesmo patamar, por exemplo, dos argentinos, chilenos e australianos.

Nosso desafio, para as próximas décadas, é atingir a excelência dos franceses, italianos,
portugueses e espanhóis.
Logística
Precisamos também desenvolver uma estrutura logística para abastecimento do
mercado interno, conquistando os consumidores brasileiros que passando a desfrutar
e admirar os nossos tintos,
vão ajudar a promovê-los
mundo afora.

Produção
E precisamos, sem dúvi-

da, aumentar nossa produção para, numa primeira fase,
abastecer o Brasil e depois,
partir para aumentar a penetração no mercado internacional. Nossa escala de produção
ainda é muito baixa, concentrada em vinícolas boutique.

Preço
A questão do custo/benefício, muito destacada como
um ponto negativo dos vinhos
brasileiros, com a desvalorização de cerca de 30% do real
frente ao dólar em 2020, foi
solucionada, tornando nossos
produtos mais competitivos.

O Prazer
Nossos vinhos tinto de
alta qualidade estão à nossa
disposição para nos proporcionar prazer nos quatro momentos do processo de deles
desfrutar:
•
•
•
•

a busca do
conhecimento
a escolha e aquisição
a guarda na Adega
beber com os
amigos junto a boa
gastronomia.

Vamos em frente, desfrutar a vida!
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Uma vida dedicada para a volta
dos animais à natureza
Advogado, Jayme Vita Roso* reflorestou, com recursos próprios,
uma área de 850 mil m² na zona sul da cidade de São Paulo

“Queria que todos doassem mais seu tempo para olhar para essa
região, rica em fauna e flora, mas que está cada vez mais ameaçada.”
Jayme Roso – Dono do Sítio Curucutu
“Jayme Vita Roso, de 87 anos (em
pé, à esquerda), começou a reflorestar suas terras entre São Paulo e
São Bernardo nos anos 1960. Desde
1995, o Sítio Curucutu é considerado
Reserva Privada do Patrimônio Natural, certificado concedido a donos
de terras protegidas. Ali, hoje, são
soltos animais que são apreendidos.

Quando o advogado Jayme Vita
Roso, de 87 anos, comprou as primeiras terras às margens da Rodovia dos Imigrantes era tudo mato. A
região no limite das cidades de São
Paulo e São Bernardo, no fim dos
anos 60, estava sendo loteada. Era
um brejo, uma área alagada, que não
tinha nem luz elétrica. Ainda sem

o menor conhecimento ambiental,
Jayme se incomodou com o desmatamento e decidiu reflorestar.
Por trabalhar em empresas multinacionais, aproveitava a viagem a
diferentes países para trazer na mala
sementes das mais diversas. A maple tree, do Canadá, e um pinheiro
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do Japão, imensos, podem ser vistos
próximos da sede do sítio até hoje.
Mas eram outros tempos, ele ainda
não sabia da importância de plantar
somente espécies nativas – que também plantou aos milhares, diga-se.
No fim das contas, o sonho se
realizou. Jayme foi comprando mais
terras no entorno e criou uma floresta em uma área de 850 mil m², o
equivalente a 750 campos de futebol,
que se tornou hábitat de centenas de
espécies de aves, tatus, cobras, antas,
gatos e cachorros do mato e até onça.

Desde 1995, o Sítio Curucutu é
reconhecido como RPPN (Reserva
Privada do Patrimônio Natural), um
certificado do governo federal no qual
os donos assumem a responsabilidade
de manter a preservação da natureza,
proteger os recursos hídricos, auxiliar
no manejo e colaborar no desenvolvimento de pesquisas científicas, entre
vários outros serviços ambientais.
A Secretaria do Verde e Meio
Ambiente do Município de São Paulo tem, há três anos, o sítio como
um dos pontos de soltura de animais apreendidos. O Estadão visitou as terras da família Roso em
um desses dias. Por causa da pandemia, fazia mais de ano que Jayme
não aparecia no local. Os 87 anos,
no entanto, não o impediram de
caminhar pelo terreno irregular e
ajudar a libertar 27 aves, entre elas
uma coruja-orelhuda, espécie típica da região cujo canto é a onomatopeia que batiza o sítio.

“Não tenho palavras para descrever o que representa tudo isso. É
um sonho. Quando cheguei não tinha
luz. Eu trouxe os tratores e financiei
do meu bolso toda estrutura para levar os fios e postes por toda a região.
Consegui realizar 90% do que imaginava. Os 10% restantes agora são
responsabilidade das minhas filhas”,
celebra Jayme.
A ação transformadora para a

região rendeu a Jayme, em 2004, o
título de Cidadão Emérito da cidade de São Paulo, homenagem feita
pela Câmara Municipal. Na região,
ele ficou bastante conhecido, especialmente pelos moradores mais antigos, como os indígenas da aldeia
vizinha ao seu sítio.
Sob nova direção. O sítio atualmente é administrado pelas filhas
Ana e Vera. Elas são as responsáveis
por plantar, agora, somente mudas de
árvores nativas de Mata Atlântica e
por repensar o sítio para se tornar viável financeiramente. Dentro de uma
RPPN é permitido promover o ecoturismo, realizar o plantio sustentável,
além de promover atividades educativas, desde que sejam autorizadas
pelo órgão ambiental responsável. As
duas ainda buscam a melhor forma
de arrecadação – ainda hoje Jayme
arca sozinho com todas as despesas.

A mais velha, Vera Roso, de 63
anos, largou a profissão de professora em 2011 para se dedicar ao sítio.
“O herbário e a fauna de São Paulo
vieram mapear a região em 2019.
Acharam uma espécime de árvore
que não era registrada desde 1940.
Aqui viram como o projeto de preservação era levado a sério e começaram a utilizar o espaço para libertação de animais.”

Segundo Vera, já foram soltos em
seu sítio corujas de tipos diferentes,
tucanos, gambás e cobras. “Muitos
são frutos do tráfico, chegam em situações horrorosas de sofrimento
e se recuperam. Mas tem também
entrega voluntária, fruto de apreensões”, acrescenta.
A mais nova, Ana, de 57 anos,
deixou o trabalho como marchand
há três. “Durmo aqui, me envolvo no
dia a dia e me preocupo em relação à
comunidade do entorno. Temos três
funcionários que moram aqui, são
registrados. Eles vivem em pontos estratégicos para evitar invasões e também fazem a manutenção do espaço”
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A veterinária Alice Soares de Oliveira trabalha na divisão da fauna da
Secretaria do Verde há 11 anos. É ela
quem geralmente faz as solturas no
sítio, juntamente com o biólogo Guilherme Garcia Festa. Os dois chegaram ao Sítio Curucutu em uma caminhonete cheia de caixas na caçamba,
cobertas por lona.

Cada um dos 27 bichos que estavam lá dentro tinha uma ficha com
todos os detalhes desde o resgate. A
coruja que Jayme soltou, por exemplo, foi encontrada por um morador
de Avaré, interior de São Paulo, em
outubro do ano passado e entregue
à secretaria há dois meses. A ave foi
achada no asfalto, enrolada em linha
de pipa, uma ocorrência comum. Estava em boas condições, foi mantida
pelo morador à base de carne de
patinho e água. Quando chegou ao
pessoal da divisão de fauna, precisou
apenas tratar de uma lesão no olho.
Mas também há casos graves,
como pássaros pretos, que também
foram soltos no sítio. Eles foram
encontrados em um cativeiro clandestino próximo do Pico do Jaraguá.
“Resgatamos 115 aves. O local estava
abandonado, havia 50 aves mortas e
um mau cheiro insuportável.”
O sítio tem cinco câmeras espalhadas pelo território para monitorar
os animais. “Temos o orgulho de ter
gambás, tatus, veado, anta e, outro
dia, registramos uma espécie mais
rara, que são as onças”, conta Vera. A
expectativa de Jayme é que comecem
a olhar com um pouco mais de cuidado para a região, bastante pobre.
“É importante os governantes observarem com mais cuidado toda essa
movimentação. Que todos doassem
mais seu tempo para olhar para essa
região, rica em fauna e flora, mas que
está cada vez mais ameaçada.”

Fonte: Matéria transcrita de
O Estado de S. Paulo – 22.06.2021
Foto: Tiago Queiroz

*Jayme Vita Roso escreve mensal e regularmente
para as edições de MercadoComum há 20 anos.
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A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que o Projeto
Bem Diverso, liderado pela Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF) em parceria com o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento(PNUD) está entre
os eleitos da Segunda Chamada da
Boas Práticas, Histórias de Sucesso e
Lições Aprendidas ODS 2020/2021.

as diferentes atividades desse trabalho são abordadas questões culturais,
educacionais, de saúde, energia limpa, ambiental, econômica e de inclusão de jovens e de gênero. É dessa
forma que são abordadas de forma
transversal a cada um dos temas para
incorporar a agenda dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável 2030
(ODS) ao projeto.

Segundo o pesquisador Anderson
Sevilha, líder do Bem Diverso, dentro
das linhas de ação que contemplem

De acordo com Anderson Sevilha foram desenvolvidas uma série
de diagnósticos socioeconômicos e
ambientais em todas as cadeias produtivas relacionadas à Integração da
conservação da biodiversidade e uso
sustentável em práticas de produção
de produtos florestais não-madeireiros (PFNM) e Sistemas Agroflorestais (SAF) de uso múltiplo de alto valor de conservação. Isso fez com que
fosse possível identificar os gargalos
e oportunidades, bem como definir a
linha de base do projeto para facilitar o monitoramento.

As ações desenvolvidas pelos pesquisadores da Empresa ganharam destaque por conterem um conjunto de
práticas que englobam os problemas
enfrentados pelas comunidades locais
nos sistemas de produção, no processamento e comercialização de produtos e
no acesso ao crédito e políticas públicas em seis territórios da cidadania nos
biomas Amazônia (Alto Acre e Capixaba e Marajó), Caatinga (Sertão do São
Francisco e Sobral) e Cerrado (Médio
Mearim e Alto Rio Pardo).

AS AÇÕES NA PRÁTICA
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“O interessante é que todas as
atividades ocorreram em conjunto
com as comunidades locais, técnicos, extensionistas, pesquisadores,
professores, alunos e outros beneficiários, construímos um programa
de capacitação nas linhas de ação do
projeto: sistemas produtivos, beneficiamento de produtos, comercialização e acesso ao crédito e políticas
públicas. Todas as atividades foram
planejadas de forma a alcançar a
independência e replicabilidade das
ações da comunidade local, considerando o conhecimento das comunidades locais e a validação das
práticas tradicionais no processo de
capacitação”, comenta Sevilha.
Outro dado importante é que
foi levado em consideração o acesso ao mercado, com mapeamento
das demandas e de acesso. As comunidades envolvidas nos seis territórios da cidadania também receberam uma série de treinamentos
em conservação da biodiversidade,
manejo de espécies e ecossistemas
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e restauração ecológica para produzir produtos da agrobiodiversidade
com valor ambiental agregado aos
produtos.
RESULTADOS APRESENTADOS
À ONU

Os resultados apresentados pelo
líder do Projeto Bem Diverso para
concorrer na Segunda Convocatória
aberta para Boas Práticas, Histórias
de Sucesso e Lições Aprendidas dos
ODS na implementação da Agenda
2030 (listados abaixo) significam
uma redução média de 84% do foco
do fogo nos territórios e mais 1 milhão de hectares sob manejo sustentável, o que contribuiu para um aumento médio de 30% na produtividade e
40% na renda familiar. “Além disso,
conseguimos mais de R$ 2 milhões
em crédito para as comunidades, desenvolvemos quatro novos produtos,
quatro novos equipamentos, 22 rótulos e etiquetagem e melhoramos seis
produtos de processamento”, comenta Anderson Sevilha.

Instalação de 72 unidades
de aprendizagem;
Três centros de referência
e três redes de jovens
comunicadores populares.
Capacitação envolvendo
mais de 3.000 pessoas (43%
mulheres e 57% homens);
Mapeamento de nove
cadeias produtivas;
Desenvolvimento de
10 estudos de uso do solo
e níveis de exploração
sustentável;
Desenvolvimento de três
planos de gestão de terras;
Estabelecimento de seis contratos de
uso de terra e água. Essas atividades resultaram em uma redução média de 84%
do foco do fogo nos territórios e mais 1
milhão de hectares sob manejo sustentável, o que contribuiu para um aumento.
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IMPACTOS DA COVID NAS AÇÕES
Com a chegada da COVID-19 ao Brasil os pesquisadores interromperam as
viagens a campo, contribuindo para a não
propagação do vírus, pois nas comunidades dos biomas envolvidos não há hospitais ou unidades de saúde. Mesmo assim,
foram mantidos os contatos à distância,
por meios digitais, para que o monitoramento das ações do projeto tivessem
continuidade. Outra medida adotada
como forma de prevenir o contágio pelo
vírus sem deixar os participantes do Bem
Diverso sem informações de qualidade a
respeito dos cuidados que devem ser tomados para mitigar a contaminação nos
sistemas de produção, processamento
e comercialização dos produtos, foram
promovidos diversos treinamentos virtuais para abordar esses temas. E, por fim,
foi estabelecido um programa de treinamento online com material de apoio à
linha.. “Tomamos providências e promovemos ações para que os beneficiários
do projeto tivessem acesso à internet, de
forma a garantir uma rápida retomada do
pós-pandemia”, conta Sevilha.

EDIÇÃO 290

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

MEIO AMBIENTE

115

Os aeroportos do amanhã:
futuros ecossistemas energéticos?

Os aeroportos estão na vanguarda
da transição para operações climaticamente neutras em toda a cadeia de
valor. O conceito de "Hydrogen Hub
at Airports" (Hubs de Hidrogênio nos
Aeroportos) da Airbus reúne os principais componentes do ecossistema
aeroportuário para entender melhor
as necessidades de recursos de hidrogênio para as aeronaves do futuro e
desenvolver uma abordagem gradual
para descarbonizar toda a infraestrutura associada a aeroportos utilizando hidrogênio.
Espera-se que o uso de hidrogênio para alimentar as aeronaves futuramente não apenas reduza significativamente as emissões no ar, mas
também ajude a descarbonizar as atividades de transporte aéreo em solo.

A necessidade deste processo é
clara. As atividades controladas por
aeroportos representam cerca de
2-3% das emissões totais da indústria da aviação. Isso corresponde à
aproximadamente 15-20 megatons
de emissões de CO₂ por ano em todo
o mundo.
Por esse motivo, os aeroportos estão começando a repensar como suas
infraestruturas poderiam ser projetadas e operadas para reduzir sua
pegada ambiental global. Uma opção
promissora é construir um ecossistema aeroportuário exclusivo tendo
hidrogênio no centro das operações.
Em 2020, a Airbus lançou o
"Hydrogen Hub at Airports" para ajudar os aeroportos a refletirem sobre

como fazer isso. O conceito pretende
lançar pesquisas sobre requisitos de
infraestrutura para futuras aeronaves
a hidrogênio, bem como operações
aeroportuárias com baixas emissões
de carbono, em toda a cadeira de valor. Várias autoridades aeroportuárias, companhias aéreas e fornecedores de energia já se comprometeram
a participar.
APRESENTAÇÃO DO CONCEITO
DE "HYDROGEN HUB" NOS
AEROPORTOS

Os aeroportos são complexos ativos de infraestrutura que estão sujeitos a profundas interdependências
entre vários sistemas, estruturas e
partes interessadas. Por exemplo, o
transporte terrestre em aeroportos
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inclui não apenas o transporte de
passageiros de e para aviões e ônibus, mas também veículos pesados
- como rebocadores de aeronaves e
caminhões de carga - para a logística.
Tradicionalmente, esses veículos são
movidos a combustíveis fósseis, que
contribuem para as emissões totais
dos aeroportos, neste sentido, o hidrogênio pode reduzir drasticamente
as emissões do transporte terrestre
nos aeroportos. Além disso, aeroportos requerem grandes quantidades
de energia para resfriamento e aquecimento, e essa pegada ambiental poderia ser atenuada com o uso do tal
elemento químico.

A produção in-loco (e liquefação)
também pode ser uma opção promissora para os aeroportos atenderem
às suas necessidades individuais de
energia. Essa solução eliminaria a
necessidade de transporte entre instalações de produção de hidrogênio
fora do local, reduzindo ainda mais
as emissões. Dessa forma, os aeroportos também poderiam se tornar
futuros ecossistemas energéticos
cujo núcleo seria a produção de hidrogênio líquido.
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"Os aeroportos desempenham
um papel fundamental ao permitir
a transição para um ecossistema de
transporte aéreo neutro para o clima", disse Lionel Cousseins, Diretor
de Desenvolvimento de Mercado e
Relações Aéreas da Airbus ZEROe.
"O ‘Hydrogen Hub at Airports’ nos
permite a colaboração com parceiros para definir as necessidades de
hoje para que possamos preparar o
caminho para a adoção do hidrogênio até 2035."

As parcerias com companhias aéreas, no entanto, são apenas o começo.

Até o momento, a Airbus ativou
Memorandos de Entendimento (MoUs)
com duas companhias aéreas clientes
para avaliar as necessidades de infraestrutura de hidrogênio nos aeroportos. Por exemplo, um MoU com a SAS
Airlines está atualmente investigando
os requisitos de infraestrutura do aeroporto para futuras aeronaves híbridas,
elétricas e de hidrogênio. Um acordo
de colaboração semelhante também foi
assinado com a easyJet. Os resultados
de ambos os estudos devem ser publicados ainda este ano.

"Na Airbus, nos consideramos facilitadores’’, explica Lionel. "Isso significa que queremos reunir todos os
principais participantes na mesma
mesa para garantir que tenhamos a
infraestrutura necessária para colocar nossas aeronaves de emissão zero
no mercado até 2035."

PARCERIAS TRANSVERSAIS AO
ECOSSISTEMA DO AEROPORTO

Para que o hidrogênio desenvolva o seu potencial completo, todo o
ecossistema do aeroporto - autoridades aeroportuárias, fornecedores de
energia, órgãos reguladores - deve
se unir para colaborar. Para isso, a
Airbus também firmou parceria com
a ADP (aeroportos de Paris) e a Air
Liquide visando um melhor entendimento das necessidades de infraestrutura de hidrogênio nos aeroportos Paris Charles-de-Gaulle (CDG) e
Paris Orly (ORY).

A Airbus espera anunciar novas
parcerias estratégicas com os principais membros do ecossistema da
aviação em mercados ao redor do
mundo ao longo de 2021.
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Banco do Nordeste apoia três projetos
que propõem melhor uso de água e
saneamento em Minas Gerais
Três projetos de Minas Gerais
foram selecionados no Edital Fundo de Desenvolvimento Científico,
Tecnológico e de Inovação (Fundeci)
02/2020 - Água e Saneamento - Apoio
à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, lançado pelo Banco do Nordeste.
Juntos, eles serão apoiados com mais
de R$ 820 mil.

Duas iniciativas foram propostas pelo Instituto de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). A intitulada
"Ações socioambientais na bacia hidrográfica do rio Verde Grande" foi
o projeto mais bem ranqueado entre
os inscritos de todos os estados e será
realizado em convênio com a Agência
de Desenvolvimento da Região Norte
de Minas Gerais (Adenor). A pesquisa
receberá R$ 384,9 mil para recuperar,
conservar e promover ações de revitalização nesta bacia, com foco na
sustentabilidade hídrica.
O outro projeto selecionado do
mesmo proponente é "Desenvolvimento de filtro de baixo custo para
purificação de água através do uso de
carvão ativado fabricado com resíduos agroindustriais", em convênio com
a Fundação de Apoio Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas. O apoio é de R$ 373,4 mil.
O Serviço Autônomo de Água e

Esgoto (Saae) foi contemplado com a
proposta "SIG de Saneamento e Meio
Ambiente do Município de Buritizeiro/MG", que visa criar um Sistema de
Informações Geográficas, abrangendo as temáticas saneamento básico e
meio ambiente em Buritizeiro, capaz
de servir como ferramenta tanto de
gestão quanto de operação de serviços, para subsidiar a elaboração de
projetos, análise espacial, consultas,
transparência e controle social. A iniciativa vai receber R$ 66,2 mil.
O objetivo do edital é desenvolver
soluções para problemas históricos
da Região relacionados à escassez de
recursos hídricos, à irregularidade de
chuvas no Semiárido, à falta de conscientização para o consumo responsável e que contribuam para o uso
eficiente da água, bem como para a
ampliação dos serviços de saneamento básico.

Ao todo, foram aprovados 15 projetos, que serão apoiados com R$ 4,8
milhões. As instituições selecionadas
- públicas e privadas, sem fins lucrativos - receberão os recursos oriundos
do Fundo em caráter não reembolsável. As iniciativas são de Minas Gerais,
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
e Sergipe
Cada proposta selecionada possui

prazo para execução de seis a 36 meses. O recurso é aproveitado de acordo com a natureza do projeto e pode
ser destinado à aquisição de equipamentos e material permanente, materiais de consumo, incluindo-se serviços de terceiros e recursos humanos.

Os projetos selecionados pelo
Edital Fundeci 02/2020 abordam
aspectos sobre educação ambiental
e participação social para promover
a melhoria da gestão da água e de
saneamento. Contemplam gestão integrada dos recursos hídricos, proteção e restauração de ecossistemas
relacionados com a água, técnicas de
trabalhos em terra e/ou de manejo
do solo relacionadas à preservação e/
ou recuperação de recursos hídricos
e avaliação científica de tecnologias
sociais voltadas para o saneamento
básico/esgotamento sanitário.

Também abrangem questões relacionadas à inovação de produtos,
processos ou serviços associados à
distribuição de água, uso eficiente e
sustentável, coleta e tratamento de
esgoto, drenagem urbana, coleta de
resíduos sólidos e irrigação, melhoria da qualidade da água, redução da
poluição e da contaminação de rios,
aquíferos e lagoas, uso de tecnologias
sociais de convivência com o Semiárido relacionadas com o acesso à água
seu uso sustentável.
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Grupo Boticário atinge
a marca de 100% de
energia renovável em
suas fábricas
Organização, que tem a proteção
do meio ambiente como uma de
suas maiores causas,
amplia esforços na gestão
de recursos naturais

Fábrica do Grupo Boticário em Camaçari (BA)

Com histórico de mais de 30 anos
de atuação efetiva pela conservação
da natureza, o Grupo Boticário conquista a marca de 100% da energia
renovável utilizada em suas fábricas,
o que representa a aquisição de energia limpa da ordem de 3.000 MWh/
mês. A energia usada pelo grupo é
composta por fontes variadas: solar,
eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas. Além disso, aproximadamente 5% da energia da fábrica
de Camaçari, na Bahia, é gerada por
uma usina solar própria, de aproximadamente 1.800 metros quadrados
de painéis solares. As inovações para
a ecoeficiência nas indústrias do Grupo, que incluem o uso de fontes renováveis, demonstram o compromisso
com a transição para uma economia
de baixo carbono, capaz de fazer frente às mudanças climáticas.
Inaugurada em 2014, a fábrica de

Camaçari já foi construída com sistemas de eficiência energética e redução de consumo de água e materiais.
A unidade foi a primeira indústria do
Brasil no setor de cosméticos a obter
a certificação LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).
Além de fontes mais limpas de energia, o Boticário também investe na
inovação para melhorar a eficiência
nos processos. Exemplo prático é a
tecnologia usada na produção de cremes e loções hidratantes que garantiu a diminuição de 70% do consumo
de energia elétrica, 15% do custo de
transformação e 10% do custo de
matérias-primas.
Para o Grupo Boticário, a ampliação do uso de energia renovável
é apenas mais uma medida entre diversas iniciativas no caminho da sustentabilidade. "Sem um planeta saudável, os negócios não prosperam e a

sociedade adoece. A crise climática é
um problema atual e vem se agravando abruptamente na última década.
É uma situação que, apesar de parecer distante para alguns de nós, traz
impactos sociais, econômicos e ambientais imediatos", analisa Miguel
Krigsner, fundador e presidente do
Conselho do Grupo Boticário.
A geração de energia renovável
está em franca expansão no Brasil. O
país ocupa a oitava posição mundial
em capacidade instalada de energia
eólica, de acordo com o Global Wind
Energy Council (GWEC), com a expectativa de chegar a 24 GW até 2024,
aumento de 50% em relação ao patamar alcançado em 2020, conforme
projeção da Associação Brasileira de
Energia Eólica (ABEEólica). Já a Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar) calcula um
acréscimo de 5,09 GW em potência
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instalada em 2021. Isto representa
aumento de 68% em relação ao acumulado até o fim do ano passado.
SEGURANÇA HÍDRICA

As operações do Grupo Boticário também zelam pelo uso eficiente
da água, uma das mais importantes
matérias-primas para os produtos.
"Estamos reduzindo a captação,
ampliando o reuso e diminuindo o
consumo relativo por unidade produzida. Na fábrica de São José dos
Pinhais (PR), a totalidade da água potável nova vem do sistema público de
abastecimento, enquanto nos centros
de distribuição e na fábrica de Camaçari ela é originária de um sistema
de poços artesianos", explica o vice-presidente de Operações do Grupo
Boticário, Sergio Sampaio.

Para reforçar a segurança hídrica na bacia hidrográfica do Rio Miringuava,
que abastece a fábrica paranaense, outras indústrias
do entorno e 230 mil pessoas da Região Metropolitana de Curitiba, a Fundação
Grupo Boticário - criada e
mantida pelo grupo há 30
anos - idealizou o movimento Viva Água, que, junto
com o poder público local, mobiliza
empresas, produtores rurais e diversos atores que atuam no território
para incentivar o empreendedorismo
de impacto socioambiental positivo, a
conservação da natureza e a recuperação de áreas naturais degradadas.
Até 2025, o Grupo Boticário estabeleceu a meta de reduzir em 60%
o consumo de água nas fábricas, em
metro cúbico por tonelada produzida,
na comparação com os volumes mensurados em 2005.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

É consenso entre os cientistas que
estudam a crise ambiental que uma
transição acelerada para a economia

MEIO AMBIENTE

de baixo carbono é fundamental para
evitar um desastre ambiental de grandes consequências ainda neste século.
O alerta está presente no Relatório
Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)
sobre o Aquecimento Global de 1,5ºC,
texto científico lançado em 2018, considerado o documento mais importante sobre a mudança climática já
produzido em nível global, que orienta
governos no seu compromisso climático em relação ao Acordo de Paris.
A economia de baixo carbono é
baseada na busca pela redução das
emissões de gases de efeito estufa,
na ampliação da produção e do consumo de energias limpas e nas inovações para atingir ganhos de eficiência
energética e produtiva. Além de reduzir os impactos ambientais, a econo-

mia de baixo carbono é um caminho
para gerar mais empregos, aumentar
o acesso à energia de forma geral,
transporte sustentável e melhorias
na saúde.

"A expansão de iniciativas voltadas à produção de energia limpa e
renovável é extremamente importante para os negócios, para o planeta e
para a saúde e bem-estar da população. A sociedade como um todo precisa se conscientizar que o uso de
combustíveis fósseis é muito danoso
ao meio ambiente e ao futuro da nossa sociedade. Além de ser um recurso
finito, traz impactos climáticos que
infelizmente temos acompanhado
frequentemente, como grandes enchentes e longos períodos de estia-
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gem", afirma o gerente de Economia
da Biodiversidade da Fundação, André Ferretti.

As iniciativas recentes do Grupo
somam-se à tradição de cuidado com
a natureza e inovação constante. "Fomos pioneiros em testes alternativos
no Brasil. Há 20 anos, não fazemos
testes em animais. Temos certificação
PETA e Cruelty Free e, além disso, desenvolvemos as tecnologias da Pele
3D e organs on a chip", ressalta Sampaio. Outra ação voltada à sustentabilidade é o programa de reciclagem de
embalagens, que existe desde 2006,
com o maior número de pontos de coleta no segmento de beleza do Brasil.
São mais de mil cooperados parceiros, que recebem a renda das embalagens recicladas.

Com 30 anos de história,
a Fundação Grupo Boticário é uma das principais
fundações empresariais do
Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira.
A instituição atua para que
a conservação da biodiversidade seja priorizada
nos negócios e em políticas públicas e apoia ações
que aproximem diferentes
atores e mecanismos em
busca de soluções para os principais
desafios ambientais, sociais e econômicos. Já apoiou cerca de 1.600 iniciativas em todos os biomas no país.
Protege duas áreas de Mata Atlântica
e Cerrado - os biomas mais ameaçados do Brasil -, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do
Ibirapuera. Com mais de 1,2 milhão
de seguidores nas redes sociais, busca também aproximar a natureza do
cotidiano das pessoas. A Fundação é
fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual
presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos
antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra,
evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.
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Cuidado com o meio ambiente faz
parte do negócio da Bem Brasil
Empresa mineira, líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, desenvolve
projetos permanentes para garantir produção e consumo sustentáveis
Os indicadores de desempenho
ambiental estão relacionados à forma
como a empresa utiliza os recursos
naturais, tendo em vista a redução
dos impactos provocados pela sua atividade. Significa se preocupar com o
volume de emissão de gases de efeito
estufa, com a eficiência energética, níveis de poluição, gestão de resíduos e
efluentes, entre outros aspectos. Neste mês, em função da comemoração
do Dia Mundial do Meio Ambiente,
em 5 de junho, as reflexões em torno
do tema aumentam. Mas a Bem Brasil
Alimentos está engajada nessa pauta
desde a sua fundação, há mais de 15
anos: o respeito e o cuidado com o
ecossistema fazem parte da cultura
organizacional e se refletem em projetos permanentes para garantir a
produção e o consumo responsáveis.
Alguns destaques são os programas de economia circular e gestão de
resíduos; de compostagem e fertirrigação; aproveitamento energético de
biogás produzido na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e uso de
biomassa; tratamento de mais de 210
m3/hora de água; monitoramento
e controle das emissões de gases de
efeito estufa, logística reversa; entre
tantas outras iniciativas. “O que não
é sustentável está fadado a acabar.
Esse é o conceito com o qual a Bem
Brasil se estruturou e atua. Trabalhamos para dar amplitude a isso e
alcançar resultados importantes. Afinal, existem recursos e informações
disponíveis para reduzir impactos
ambientais diariamente”, afirma a supervisora de Meio Ambiente da Bem
Brasil, Érika Araújo.
Ela reforça que as ações da indús-

tria, líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, são amplas,
multidisciplinares e envolvem não
apenas as suas duas unidades, em
Araxá e Perdizes, ambas no Triângulo Mineiro, como as comunidades no
seu entorno. Também englobam desde a produção da matéria-prima no
campo, passando pelos processos industriais até chegar ao produto final e
suas embalagens. “O desenvolvimento sustentável atende às necessidades
da geração atual sem comprometer a
existência das gerações futuras. Por
isso, a atuação responsável está no
nosso DNA, e temos evoluído, cada
dia mais, com uma gestão ecoeficiente e transparente”, completa.
Há mais de 10 anos, a Bem Brasil
também desenvolve um projeto de
sucesso junto às comunidades onde
atua, levando educação ambiental
a milhares de alunos de escolas públicas dos municípios de Araxá e
Perdizes, por meio de um processo
participativo. Essa ação tem uma receita especial, cujos ingredientes são

música, teatro, oficinas com materiais
recicláveis e palestras para educadores. A iniciativa ocorre, anualmente,
em junho, porém não foi possível a
sua realização neste ano, em função
da pandemia. Ela será retomada logo
que seja novamente possível, assim
como a realização da Semana da Saúde e do Meio Ambiente para colaboradores internos.

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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Betim chega a índice superior a 80%
de iluminação pública de led
Lâmpadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio estão
sendo substituídas por luminárias de LED
Até o fim deste ano, todos os 38
mil pontos de luz de Betim contarão
com luminárias mais eficientes, econômicas e sustentáveis. Isso porque
a prefeitura está substituindo as lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio de toda a cidade por luminárias de
LED. As novas lâmpadas contam com
tecnologia que gera mais intensidade
para a luz e, ao mesmo tempo, garante
o consumo de menos energia elétrica.

Isso proporciona economia aos cofres
públicos, menos agressões ao meio
ambiente e, também, mais segurança
para a população que precisa trafegar
à noite. Ao todo, a cidade já conta com
84% de cobertura da iluminação pública em led.

O investimento nas melhorias,
de cerca de R$ 28 milhões, é fruto
de recursos da taxa de iluminação

pública recolhida pelo município nas
contas de energia elétrica das casas
e empreendimentos da cidade. A
iniciativa faz parte do programa de
troca de iluminação pública, iniciado
pela gestão municipal em 2019. A expectativa da prefeitura é que, com a
conclusão do programa, o valor pago
mensalmente à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) reduza
em 30%.
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Ipea elabora classificação dos 120
municípios mais violentos do Brasil
Estudo vai orientar Programa Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Roubos
O Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) publicou, nesta quinta-feira (23/6), uma nota técnica que traz
um levantamento que ordena os 120 municípios mais violentos do país. Os dados
serão utilizados para orientar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública
(MJSP) em relação ao Programa Nacional
de Enfrentamento de Homicídios e Roubos, que objetiva combater a violência
urbana, ao articular iniciativas de prevenção e repressão à criminalidade, nas
áreas que concentram as maiores taxas
de homicídios no território nacional.

De modo a organizar a ordem de
entrada dos municípios no programa, o
indicador produzido pelos pesquisadores do Ipea prioriza os 120 municípios
com maiores números de homicídios
dolosos entre 2018 e 2020, segundo os
dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). O
instituto propôs duas formas alternativas
de classificar os municípios. A primeira
atribui uma nota geral, com base na média anual de homicídios e na taxa dessa
média por 100 mil habitantes entre 2018
e 2020, de modo que é possível conhecer
a relação dos 15 mais violentos, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Como se observa, entre os 15

municípios com notas gerais mais altas,
apenas cinco estão localizados fora da
região Nordeste. A distribuição desses
15 municípios por estado é a seguinte:
Ceará com quatro, Bahia com três, Acre
com dois, Pará com dois e Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Sul com um cada.

“A ordenação dos municípios por
essa nota geral trata de forma complementar o número e a taxa de homicídios.
Ao dar um peso maior aos municípios
com maiores taxas de homicídios, garante que o programa comece nos locais em
que a situação é mais grave”, explicam
os pesquisadores do Ipea Danilo Coelho,
Alexandre Cunha, Henrique Alves e Erivelton Pires Guedes, autores do estudo.
A segunda forma de classificar os municípios é baseada apenas na taxa média
de homicídio dolosos entre 2018 e 2020.
Nesse caso, entre os 15 municípios com
taxas mais altas, apenas dois estão localizados fora da região Nordeste e ambos
ficam no Acre. A distribuição desses 15
municípios por estado é a seguinte: Ceará com seis, Bahia, Rio Grande do Norte
e Acre com dois, e Pernambuco com um,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
“A ordenação pela nota geral torna
mais rápida a redução do homicídio total

Ordenação dos 15 municípios mais violentos

Municípios

Total

Taxa

Nota Geral

AC
CE
CE
PE
BA
AC
CE
CE
BA
RN
RS
PA
BA
PB
PA

Rio Branco
Caucaia
Maracanaú
Cabo de Santo Agostinho
Feira de Santana
Cruzeiro do Sul
Maranguape
Juazeiro do Norte
Camaçari
Mossoró
Alvorada
Altamira
Simões Filho
Santa Rita
Marabá

386
308
170
168
377
131
97
190
192
176
132
89
98
89
132

93,4
84,2
73,9
80,2
60,9
146,7
74,4
68,8
63,2
58,5
62,3
76,5
71,9
64,6
46,7

10,0
9,7
9,5
9,5
9,2
9,1
8,8
8,7
8,7
8,7
8,5
8,4
8,1
7,8
7,7

Além desses critérios, o estudo também sugere levar em conta aspectos
institucionais, relacionados ao envolvimento, cooperação e adesão aos esforços de enfrentamento da criminalidade
violenta nos níveis subnacionais. Nesse
sentindo, os pesquisadores mencionam a existência de um plano estadual
e municipal de segurança pública, o
envolvimento pessoal do governador e
do prefeito com a política de segurança
pública e a existência de uma arquitetura institucional – nos níveis estadual e
municipal – que permita a governança
das ações intersetoriais focadas na prevenção à violência.
Eles ainda elencam a oferta, por
parte de governos estaduais e municipais, de contrapartidas orçamentárias
e técnicas focadas no plano para a prevenção à criminalidade violenta, a partir de um diálogo e negociação tripartite entre as esferas governamentais, e o
envolvimento do Judiciário e do Ministério Público nos esforços dos poderes
executivos para contenção da violência.

Ordenação dos 15 municípios mais violentos

Em relação à nota geral baseado no total e na taxa média
de homicídios dolosos entre 2018 e 2020
UF

na medida em que o programa seja bem
sucedido e avance, enquanto que a ordenação pela taxa garante prioridade para
os municípios em que o problema é mais
grave”, esclarecem os pesquisadores.

Em relação à taxa de homicídios dolosos segundo
os dados do SENASP/MJSP
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UF

Municípios

Total

Taxa

AC
AC
CE
CE
CE
PE
RN
PA
BA
CE
CE
RN
BA
CE
PA

Cruzeiro do Sul
Rio Branco
Pacajus
Aquiraz
Caucaia
Cabo de Santo Agostinho
Macaíba
Altamira
Dias d’Ávila
Maranguape
Maracanaú
São Gonçalo do Amarante
Simões Filho
Juazeiro do Norte
Redenção

131
386
65
71
308
168
65
89
62
97
170
75
98
190
58

146,7
93,4
89,3
87,3
84,2
80,2
79,4
76,5
74,8
74,4
73,9
72,3
71,9
68,8
68,2

Variação 2019/2020 Ranking
-50%
-8%
193%
154%
64%
22%
-2%
-65%
19%
85%
56%
-16%
7%
93%
4%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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FEBRABAN orienta sobre golpe do roubo
do celular e dá dicas de segurança
Aplicativos de bancos são seguros e dados de uso não ficam armazenados nos aparelhos
Diante dos relatos de roubos de
celulares seguidos de transações bancárias, a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) esclarece que os
aplicativos dos bancos contam com
o máximo de segurança em todas as
suas etapas, desde o seu desenvolvimento até a sua utilização. Portanto,
não existe qualquer registro de violação da segurança desses aplicativos,
os quais contam com o que existe de
mais moderno no mundo para este
assunto. Além disso, para que os aplicativos bancários sejam utilizados, há
a obrigatoriedade do uso da senha
pessoal do cliente.
COMO FUNCIONA O GOLPE

Muito dos roubos ocorrem em vias
públicas durante o uso do celular pelas
pessoas. Dessa forma, os criminosos
têm acesso ao celular já desbloqueado

e, a partir daí, realizam pesquisas no
aparelho buscando por senhas eventualmente armazenadas pelos próprios usuários em aplicativos e sites.
De posse dessas informações, tentam
ingressar no aplicativo do banco.

• Não repetir a senha utilizada
para acesso ao seu banco
para uso em quaisquer outros
aplicativos, sites de compras ou
serviços na internet;

• Usar sempre o procedimento
de bloqueio da tela de início do
celular;

• Notificar imediatamente o
seu banco para que as medidas
adicionais de segurança sejam
adotadas, especialmente o
bloqueio do app do banco e
senha de acesso;

Para se proteger desse golpe, é
fundamental que os clientes adotem
os seguintes cuidados:

• Nunca utilize o recurso de
"lembrar/salvar senha" em
navegadores e sites;
• Jamais anotar senhas de
acesso ao banco em blocos de
notas, e-mails, mensagens de
WhatsApp ou outros locais em
seu celular;

• Jamais anote a senha,
memorize-a para o uso.
• Adicionalmente, sempre que
seu celular for roubado,
o cliente deverá:

• Avisar à operadora de telefonia
para o bloqueio imediato da linha
• Registrar o Boletim de
Ocorrência junto à autoridade
policial.
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Combate a fraudes digitais
ganha novos rumos com modernização
da legislação brasileira
Tema, que ganhou forte atenção nas últimas semanas, foi debatido em live da ACREFI
O ataque cibernético na última
semana, que praticamente paralisou
as atividades de uma grande empresa
brasileira com operação no exterior,
demonstra mais uma vez os riscos
das empresas no ambiente digital.
Por aqui, no dia 28 de maio, foi publicado no Diário Oficial da União a sanção da Lei 14155/2021, que altera o
Código Penal brasileiro, agravando as
punições para crimes cibernéticos.
Além da evolução da legislação sobre o tema, os impactos desse tipo de
crime nas relações de consumo e no

ambiente de negócios têm ganhando
cada vez mais atenção.

A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento (ACREFI) reuniu, neste
mês, especialistas na live “Combate
a fraudes digitais: impacto nas relações de consumo e nas instituições
financeiras”. Na abertura do evento,
Wanderley Vettore, vice-presidente
da ACREFI, destacou a importância
da iniciativa da entidade de discutir
temas de grande relevância nacional.

“Reforço que nosso objetivo é trabalharmos sempre em harmonia – com
nossos consumidores. Um tema como
o combate à fraude digital é de extrema importância, o que nos possibilitará sair com mais conhecimento”,
reforçou.
Vettore disse que esse assunto
tira o sono do mercado. “É um tema
que preocupa não só os agentes financeiros, mas toda cadeia produtiva.
Li que a Casa Branca publicou uma
nota, nos últimos dias, sobre crimes
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cibernéticos. Lá nos EUA, um ataque
cibernético interrompeu as operações da maior rede de gasodutos do
país. É um desafio mundial e, esse tipo
de crime, está acontecendo no mundo
todo. É uma discussão que nos impacta e temos um dever de casa: trabalharmos efetivamente na prevenção:
esse é o desafio”, classificou.

Gustavo Maia Nobre, assessor
parlamentar do senador Rodrigo
Cunha (PSDB/AL), relator do projeto; contou sobre os bastidores para
aprovação da lei. “O PL é oriundo da
Câmara Federal e, quando foi designado para o Senado, veio para relatoria do nosso gabinete”. Segundo o
assessor, o PL original era um pouco
“acanhado” porque previa somente a
figura qualificada do crime de furto
cibernético, com majoração penal –
tendo algumas implicações por meio
de servidores internacionais ou contra o idoso. “Quando o PL chegou ao
Senado, isso gerou uma inquietação
para que o endurecimento não se
resumisse somente ao tipo penal de
furto, mas para que houvesse um endurecimento contra fraudes cibernéticas. Foi discutida a possibilidade da
criação do estelionato próprio para
esse ambiente virtual”, disse.
Com a grande popularização dos
meios cibernéticos e até mesmo para
realização de compras dos mais variados produtos em sites, os estelionatários passaram a utilizar esses meios
virtuais para aplicar seus golpes.
“Passou a ser o ganha pão desses criminosos. Dessa forma, ampliamos o
escopo até para majorar e endurecer
a pena para reclusão de 1 a 4 anos e
multa – e, ainda, mantivemos a figura
do furto qualificado”, afirmou. “Agora,
qualquer discussão de âmbito jurídico, o foro de discussão passa a ser o
domicílio da vítima. Isso é um ganho
importante, sem contar a celeridade
de aprovação do arcabouço para que
essa lei se tornasse realidade na vida
dos brasileiros”, pontuou.
Leonardo Marques, coordenador-
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-geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas da Secretaria
Nacional do Consumidor, falou sobre
a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor no contexto da lei. “É
muito complicado imputar o risco
da conduta em si ao intermediador,
a plataforma digital; uma vez que
possuem dispositivos de segurança”,
afirmou. Segundo ele, isso gera um
impasse, uma vez que fica difícil para
duas pontas – consumidor e fornecedor – nesse contexto.

Marques frisou também que todos
os esforços da Secretaria têm se voltado a um trabalho forte de prevenção
e políticas de educação. E, na sua avaliação, o recrudescimento penal veio
em boa hora, dando inclusive um tratamento adequado aos consumidores
hipervulneráveis, principalmente os
idosos, que são alvos de golpes. “Portanto, uma lei mais dura que puna o estelionatário é importante. Esperamos
que isso traga mais resultados efetivos
para os prejudicados”, asseverou.
Nayara Caetano Borlina Duque,
delegada da Divisão Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de
Investigações Criminais (DEIC) e Titular da 1ª Delegacia de Polícia sobre
Fraudes contra Instituições Financeiras praticadas por meios Eletrônicos,
da Polícia Civil do Estado de São Paulo, contextualizou a essência do crime cibernético. “Ele [crime] não tem
barreiras, fronteiras e horas. O criminoso pode estar em qualquer lugar e
atacar, de forma bem devastadora. Na
pandemia, houve um aumento do uso
dos ambientes virtuais como aulas,
consultas médicas (telemedicina) e
reuniões: isso cresceu exponencialmente, mas o cuidado do usuário não
acompanhou o ambiente”, afirmou.
Para a delegada, a nova lei é muito
boa no tocante da punição, da doutrina do crime cibernético, dando tipificações que colaboram com a competência do direito penal. “Ajudou a
sanar problemas importantes – até
no tocante da dificuldade de quebra
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de sigilos, o que leva um certo tempo. Com isso, os crimes cibernéticos
como fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets passarão a ser punidos
com penas mais duras. Interessante
frisar a questão dos laranjas: aquele
empréstimo de conta para depósito
de valores obtidos através de atividades criminosas caracteriza participação importante no esquema criminoso e agora, com pena extremamente
alta, dará cadeia sim”, disse.
Nayara ressaltou ainda que o texto também inclui no Código Penal que
a pena do estelionato será de reclusão
de quatro a oito anos e multa quando
a vítima for enganada e fornecer informações por meio de redes sociais.
“Anteriormente o estelionatário —
indivíduo que engana alguém e causa prejuízo a essa pessoa para obter
vantagem ilícita — podia ser punido
com pena reclusão de um a cinco anos
e multa. Essas mudanças são fundamentais”, alertou.

A live foi mediada pelo consultor
de operações da Acrefi Cleber Martins,
que destacou a importância do combate a fraudes. “Vamos disponibilizar
um resumo da Lei 14155/2021, que
altera o Código Penal brasileiro, agravando as punições para crimes cibernéticos, depois em nosso portal, para
melhor consulta de todos”, mencionou.
A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento (ACREFI) foi fundada
em 1958 com o objetivo de congregar as empresas do setor, defender
seus legítimos interesses, fortalecer as relações entre os associados
e promover o desenvolvimento de
suas atividades. Em todo esse período, a instituição se manteve fiel aos
seus objetivos, procurando adaptá-los às constantes mudanças ocorridas no quadro econômico em geral
e nas atividades de financiamentos
contribuindo, assim, com o crescimento do País.
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Anatel e Receita Federal apreendem 40 mil
TV Boxes adulteradas no Porto de Santos
Operação apreendeu aparelhos irregulares avaliados em R$ 16 milhões
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Receita Federal
do Brasil apreenderam, no Porto de
Santos no dia 22 de junho, 40 mil aparelhos TV Box. A carga de equipamentos adulterados foi avaliada em R$ 16
milhões pelos órgãos de fiscalização.

Após agentes da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e
Descaminho (Direp) da Receita Federal suspeitarem de irregularidade em
uma carga identificada como modems
de rede, fiscais da Anatel, ao participar
da abertura do contêiner, confirmaram
tratar-se de TV Boxes adulteradas.
Uma TV Box permite a conexão
da TV à internet, transformando um
aparelho tradicional em uma SmartTV. As TV Boxes são adulteradas para
a recepção clandestina de canais pa-

gos. O consumidor, ao adquirir o aparelho adulterado, além do risco de ser
responsabilizado por contrabando
e violação de direitos autorais, pode
ter seus dados pessoais roubados por
meio do equipamento.
PACP – Somente no 1º semes-

tre de 2021, cerca de 1,5 milhão de
equipamentos de telecomunicações
irregulares foram retirados do mercado como resultado do trabalho de
inteligência desenvolvido pela Anatel
em parceria com outros órgãos no escopo do Plano de Ação de Combate à
Pirataria (PACP).

Brasil ocupa o 2º lugar no ranking do
índice de mal-estar entre 38 países
Índice de infelicidade dos brasileiros é o maior dos últimos 5 anos

Com alta taxa de desemprego e
inflação crescente, o Brasil ocupa a
2a posição em ranking que mede o
mal-estar de 38 países, ficando atrás
apenas da Turquia. De acordo com
estudo do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre-FGV), o país tem
19,83% de desconforto socioeconômico, contra 26,28% da nação turca.

A lista de países que é avaliada
relaciona membros da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que engloba economias avançadas e o Brasil, e quanto
maior o índice de desconforto apresentado, pior é a taxa. Em terceiro lugar

no ranking está a Espanha (16,09%),
seguida por Colômbia (15,63%), Grécia (14,08%) e Chile (13,42%).

O índice de infelicidade, que é medido através da soma das taxas de inflação
e de desemprego, atingiu o pior patamar dos últimos cinco anos no primeiro
trimestre de 2021. O mesmo índice foi
registrado em 2016, quando o país enfrentava uma grave recessão econômica.
Segundo Daniel Duque, pesquisador
responsável pela pesquisa, o índice brasileiro é preocupante, pois, ao contrário
da líder do ranking, o indicador brasileiro vem piorando ao longo do tempo, es-

pecialmente durante a segunda onda da
pandemia causada pela Covid-19.

“A pandemia sem dúvidas tem um
impacto profundo no índice de desconforto socioeconômico dos brasileiros, tendo em vista o crescimento
das taxas de desemprego e alta da
inflação”, comenta Thomas Carlsen,
COO e co-fundador da mywork, startup especializada em controle de
ponto online e gestão de departamento pessoal para pequenas e médias empresas. “Embora o PIB do país
esteja voltando a crescer, os efeitos
negativos sobre a economia vão perdurar por um bom tempo”, avalia ele.
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França multa Google por concorrência
desleal no mercado de publicidade

Num marco histórico que pode
reequilibrar a relação entre gigantes
de tecnologia e publishers de conteúdo digital, o Google foi multado na
França no dia 7 de junho último em
220 milhões de euros, após uma investigação sobre prática de concorrência desleal no mercado de publicidade online.
De acordo com a decisão das
autoridades francesas de defesa da
concorrência, o Google favoreceu de
maneira injusta suas próprias ferramentas em relação às de rivais em
operações de compra e venda de
anúncios publicitários digitais. Segundo reportagem do The Guardian
publicada nesta terça (8), é a primei-

ra vez que o Google concorda em fazer mudanças em suas práticas como
resultado de uma investigação no âmbito da defesa da concorrência.

“O Google usou seu modelo de
negócios verticalmente integrado de
exibição de anúncios para obter vantagem sobre outros competidores”, disse
Isabelle de Silva, presidente do órgão
francês de defesa da concorrência.
"Esse caso pode servir de base para
órgãos reguladores de outros países
que estejam investigando o mercado
de publicidade digital", completou.
Em um post em seu blog sobre o
tema, o Google confirmou que fará
mudanças no Ad Manager, sua plata-

forma destinada à gestão de publicidade online por empresas de notícias.
Segundo as autoridades francesas,
o Ad Manager compartilhava informações sobre preços de anúncios de
rivais para obter vantagem sobre plataformas concorrentes.

“Entramos em acordo a respeito
de um conjunto de compromisso para
facilitar o uso pelos publishers de notícias de informações e a interação
de nossas ferramentas com outras.
(...) Vamos testar e desenvolver essas
mudanças nos próximos meses, antes
de implementá-las de forma mais intensa, algumas até globalmente", diz
o texto do Google.

(Fonte: PortalImprensa – 08.06)
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Joanna Scharlé: Artista plástica
brasileira e luxemburguesa
O Ateliê de Joanna Scharlé
de Vasconcelos abriu as suas
portas para a Revista Mercado Comum. Na primeira visita, ficamos maravilhados com
os seus trabalhos: pinturas,
nanquins, rascunhos, esculturas, murais e etc.

Com nome artístico de
Scharlé, a artista plástica
brasileira e luxemburguesa
é bisneta de Albert Scharlé
(Luxemburguês que trouxe
a siderurgia para o Brasil).
Desde nova, freqüentou escolas européias e americanas
que ampliaram o seu hori-

zonte para a cultura e a arte.
Dentre elas estão: a Felsted/
Essex, na Inglaterra (1996),
a Lausanne, Suiça (1999) e a
Utah,EUA (2000).
Nas escolas nas quais a
artista plástica estudou, freqüentava regularmente cursos de desenho, fotografia,
teatro e canto coral. Estas
foram suas primeiras experiências com o seu lado lúdicocriativo.
No Brasil, Joanna Scharlé
foi aluna de Solange Botelho
“aprendíamos a olhar, dese-

nhar a figura humana de diversos modos, desde os traços
acadêmico até o esboço desconstruído”. Solange repassava
para os seus alunos o que havia
apreendido com seu professor,
o grande modernista: Alberto
Veiga Guignard”.
Posteriormente, a artista
desenvolveu outros estilos
com profissionais renomados
no cenário brasileiro.
Joanna Scharlé é pós-graduada em Artes Plásticas
e Contemporaneidade, pela
Escola Guignard, e se man-
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tém firme produzido e reproduzindo. “Tenho o prazer de
apresentar ao mundo, meu
olhar, através de esboços,
traços, desenhos, pinturas
com tons fortes (baseados no
Expressionismo, um dos primeiros movimentos artísticos vanguardistas a focar em

aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional
do ser humano.)”.

Exposição da obra “Olhares”,
no 11º Evento Black and White
Weekend, na Flórida (2021);

em diversos museus e centros
culturais de MG.

Scharlé também faz esculturas baseadas no cubismo
(movimento artístico fundado
por Pablo Picasso e Georges Braque). “Vejo um objeto e ele/dele
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transformo numa figura humana”, afirma a artista plástica.

Atualmente, Scharlé está
com algumas obras expostas
virtualmente na Art Design
& Inspiration Gallery (na Flórida), a convite da galerista
americana, Monica Black.

Algumas exposições e destaques na carreira de Joanna Scharlé:

Homenageada pelo Grão Prior
Gladstone Lopes, como Artista
Benemérita do Priorado dos
Inconfidentes (2021);
Destaque AACCSP: Associação
Amigos do Centro Cultural de
São Paulo recebeu obras da
Artista Joanna Scharlé (2020);
A pintura “Rumo ao espaço
Sideral” é parte do processo
de criação que foge do
óbvio, nascendo de forma
improvisada. Além da pintura,
encontra-se 2 nanquins da
Artista plástica disponíveis
para aquisição;
Exposição Art Design &
Inpiration gallery - (2019 Até o momento); virtual gallery
- United States https://www.
artdesigninspiration.gallery/
scharle
Exposição na Romênia - Scoala
de Arte Plastice ORHEI-2019 e
2020;
Joanna Scharlé ilustra livro
“Exercícios de Partida” de
Rogério Zolla Santiago (2019);
Salão de Artes Plásticas
“Tiradentes Grão Prior da
Liberdade”, 2019 e 2020,
pintura premiada é exposta

Exposição “Blocos” na
Embaixada do Luxemburgo em
Brasília 2019;
EXPOSIÇÃO Hall d’art &
d’informations mériadeck par
Joanna Scharlé, Artiste peintre,
BORDEAUX (2019);
Festival de Art Enokojima,
Osaka - Japão.2018;
Exposição “Figuras Urbanas”, no
Espaço Cultural Otto Cirne,na
AMMG (2017)
Exposição Spectrum Miami Art
Show, Miami Flórida, USA.2017;
Exposição “Expressionis” na
Galeria de Arte do Espaço
Gustavo Capanema, ALMG
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais (2016);
Exposição “Pingere”, na Galeria
de Arte do PIC- Pampulha Iate
Clube (2016);
Trabalho selecionado para o
projeto “Reposter”, da SKOL
(2016);

XXIV Prêmio Jornal MG
Turismo e XVIII Troféu
Mulher Influente em Artes
Plásticas (2014).
Leilão do Diário dos Associados
no Museu Inimá de Paula –
(2014);
Exposição “Fingere” na
Associação Comercial de MG
(2013);
Exposição durante o Evento
“Intuição e Inspiração:
Desenhando com
Sustentabilidade” (2013);
Exposição “3x4” CORENMG
no Conselho Regional de
Enfermagem de Minas
Gerais (com 129.526 acessos
virtuais) – 2011;
Exposição no Palácio da
Liberdade, com o marchand
Luiz Otávio Brandão (2011);
I e II Festival de Artes Plásticas
de Tiradentes (2009 e 2010);
Exposição de Cerâmica de
Ouro Preto, Casa Tomás
Antônio Gonzaga (2006);

Exposição no ICBEU “Instantes”
(2015);

Exposição “Viagens da Linha e
da Cor”, com Solange Botelho,
no ICBEU (2005);

XXV Prêmio MG Turismo Destaque em Artes Plásticas
(2015);

Exposição “Alegria de Criar”,
com Ângela Botelho, no
ICBEU (2004).
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PAULO QUEIROGA

Grandes atrações
naturais do Brasil
A par de destinos urbanos
consagrados como Ouro Preto, Brasília, Rio de Janeiro,
Salvador, cidades charmosas
da Serra Gaúcha, o Brasil possui também atrativos naturais encantadores, verdadeiros paraísos à disposição do
viajante.
Uma lista com as melhores
atrações nacionais ao ar livre, publicada pelo site Trip
Advisor, descreve essas experiências, que não por acaso,
tivemos a oportunidade de
conhecê-las. Vamos elencar
alguns desses destinos, no
melhor estilo do turismo interno brasileiro.
1. Cataratas do Iguaçu,
Foz do Iguaçu (PR)
Na fronteira Brasil e a
Argentina, as quedas
d’água exuberantes
encantam turistas de
todas as partes. Se
existe um lugar em que
temos oportunidade de
presenciar a grandeza
e a força da natureza,
Cataratas do Iguaçu é o
local perfeito.
Excursões turísticas
nas Cataratas,
acompanhadas de guias,
em Foz do Iguaçu,
partem diariamente
dos principais hotéis
da cidade, com direito
até a um banho de
vapor d’água nas
trilhas do entorno
das cachoeiras.

2. Cachoeira do Buracão,
Ibicoara (BA)
Apesar da água
extremamente gelada,
entrar na cachoeira é
um passeio imperdível
na Chapada Diamantina.
Chega-se por uma trilha
passando por cânions e
cavernas. A Cachoeira
do Buracão é uma
experiência única, de rara
beleza. Não se esqueça de
levar uma capa à prova
d’água para a câmera
fotográfica!
3. Cachoeira Santa Bárbara,
Cavalcante (GO)
A cachoeira fica dentro
de uma comunidade
quilombola. Paisagem
típica do Cerrado, após
cruzar a trilha que leva
até ao local, a surpresa
da queda d’água e a cor
lagos que se formam
lembram as praias do
mar do Caribe em pleno
interior de Goiás.
4. Rio da Prata, Bonito (MS)
Um dos destinos naturais
mais bem preservados
do país e com excelente
infraestrutura de serviços.
O viajante enfrenta uma
pequena trilha com água,
às vezes gelada, para ser
premiado com o melhor
passeio de flutuação.
A água cristalina é de
uma transparência
inacreditável. A variedade
de peixes e plantas

aquáticas é digna de
catálogo de botânicos e
naturalistas.
5. Serra do Rio do Rastro,
Bom Jardim da Serra (SC)
Com curvas intermináveis,
de perder o rumo, a
estrada sinuosa subindo a
serra encanta quem passa
pela Serra Catarinense.
Os desníveis de altitude
por entre vegetações de
Mata Atlântica, os cânions
formados por milhões de
anos pela água e pelos
ventos fazem da Serra
do Rio do Rastro um
dos melhores destinos
naturais do Sul do País.
6. Canions de Furnas,
Capitólio de Furnas (MG)
Aqui, tão perto de nós,
na cidade de Capitólio
é um show da natureza.
Para aproveitar mais o
belo cenário, alugue um
barco na cidade para
passear entre os cânions,
quedas d’água e lagos
multicoloridos.
A grandeza dos paredões
e a exuberância da
natureza nos fazem
sentir pequenos diante do
espetáculo.
7. Cânion Fortaleza,
Cambará do Sul (RS)
Chega-se ao local por uma
estrada de terra perfeita
para veículos 4X4. O
Fortaleza é qualificado
como um dos passeios
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mais memoráveis da
região dos Cânions do Rio
Grande do Sul. A região de
rara beleza exige calma
do viajante para apreciar
a vista de sonho e as
mudanças de névoa entre
montanhas e penhascos.
8. Piscinas Naturais de
Porto de Galinhas, Porto
de Galinhas (PE)
Lugar de beleza singular,
com tanta variedade
de peixes que quase
conseguimos pegar os
peixinhos com a mão.
Chega até a dar medo de
pisar em algum, de tão
próximo que ficam de nós.
Importante é programar
o passeio de acordo com a
tábua de marés e garantir
o melhor dia e horário
para visitar essas piscinas

Abismo Anhumas, Bonito (MS)

naturais. O percurso é
acessível também por
jangadas.
Os passeios guiados no
Cabo de Santo Agostinho
de Recife, incluem o sul
de Porto de Galinhas,
Reserva do Paiva, Gaibu e
Praia de Suape.
9. Catarata dos Couros, Alto
Paraíso de Goiás (GO)
É preciso atravessar cerca
de 30 km de uma estrada
de terra com sinalização
esparsa, além de uma
trilha de nível médio. Mas,
a vista no final vale o
esforço. São vários níveis
de quedas formando
piscinas naturais que
convidam o visitante ao
banho relaxante ou às
quedas d’água para se
revigorar da caminhada.
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10. Abismo Anhumas,
Bonito (MS)
Vale a pena enfrentar
o medo de altura para
conhecer o fundo da
caverna de mais de 70
metros de profundidade.
A descida deve ser feita
vagarosamente para não
perder nenhum detalhe.
A experiência de olhar
para o fundo do abismo,
com formações magníficas
e águas cristalinas no
fundo da caverna nos
transporta a um filme
de ficção.
O isolamento do país, em razão da pandemia é a nossa
oportunidade para conhecer
o Brasil e reconhecer que
não devemos nada aos destinos naturais mais famosos
do mundo.
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CESAR VANUCCI

As pinturas do Além
Jornalista, Escritor
– Presidente
da AMULMIG
– Academia
Municipalista de
Letras de Minas
Gerais

“As pinturas do Além” constituem um dos mais instigantes
fenômenos nos vastos e fascinantes domínios das chamadas “energias sutis”, repletas
de inexplicabilidades. O que
se é dado a contemplar, a plateias sempre embevecidas,
nesse gênero de manifestação,
não é nada daquilo que, desavisadamente, com desconhecimento de causa, agarrados
a dogmáticos alguns viventes
assinalam, vez por outra, não
passar de mera demonstração de habilidade artística e
disciplina técnica. O operador,
ou operadores do fato são, na
pura verdade, pessoas providas de capacidade extrassensorial. Noutras palavras:
pessoas reconhecidas, à luz da
Parapsicologia, como sensitivas, em condições de perceber,
em circunstâncias especiais,
situações fora do alcance dos
sentidos humanos.

Testemunhei, numerosas ocasiões a prodigiosa história das
pinturas. Tomo a liberdade de
explicar, para quem nunca tenha
se deparado com o fenômeno,
como as coisas, a grosso modo,
se desenrolam. O sensitivo entra
em transe, como se diz. Seu semblante e tom de voz ficam alterados. A gesticulação é abundante
e a movimentação corporal intensa. Diante dele, numa mesa
extensa, são espalhados tecidos,
cartolina, livros para que nessas
peças todas possam ser gravadas imagens variadas com profusão de cores. São colocados

ao seu dispor pinceis, paletas,
potes de tinta, lápis. Ora com as
mãos, ora com pinceis (às vezes
até pendurados na boca), o operador se joga, freneticamente,
na inacreditável lida de compor
retratos, paisagens ou qualquer
outro elemento suscetível de
despertar atenção de cultores
da pintura. Os desenhos ganham
forma em segundos, em curtos
minutos, um atrás do outro, cada
qual com identificação do estilo
inconfundível dos artistas que
os assinam. Numa apresentação
nos moldes descritos podem ser
produzidos, no espaço de uma
hora, por exemplo, várias dezenas de trabalhos, no melhor
padrão artístico. As assinaturas
das peças são figuras legendárias na crônica das artes plásticas. Importa mencionar, que a
produção não é sequencial por

autor. O sensitivo consegue, para
exemplificar, traçar com a mão
esquerda um rosto atribuído,
digamos, a Van Gogh, e ao mesmo tempo, com a mão direita,
num átimo de tempo, configurar
um objeto atribuído, digamos, a
Cândido Portinari.

Permito-me aqui relatar alguns
episódios, compondo um capítulo novo às narrativas feitas sobre acontecimentos registrados
nessa área da temática transcendente também denominada
por Realismo Fantástico.

A dileta amiga Marilusa é psicóloga, escritora, professora, artista plástica, ilustradora. Destaca-se no grupo dos sensitivos. Os
dons evidenciados na “pintura
mediúnica” deram-lhe renome
internacional. É detentora de
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sólida bagagem cultural, aguda
sensibilidade e inteligência. Eu
já sabia de seus predicados, por
informação de meu saudoso irmão. Mas só vim a conhecê-la
pessoalmente após a partida
de Augusto Cesar. Aconteceu
numa apresentação, com fito
beneficente, público numeroso
no Teatro do Sesiminas, instituição da qual, na época, eu era
diretor superintendente. Num
dado momento, deixei a poltro-
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uma apresentação da sensitiva
Marilusa Vasconcelos. Como já
explicado, com abundância de
detalhes, o processo aqui denominado “pinturas do além”
consiste na elaboração, numa
velocidade desnorteante, que
deixa os assistentes tomados
de perplexidade e embevecimento, de pinturas retratando
pessoas, paisagens, objetos,
numa profusão de cores, dentro do estilo e com assinaturas

“O fenômeno extrapola os limites do
entendimento convencional”.
(Antônio Luiz da Costa, educador)

na na plateia para acompanhar
no palco o trabalho. Tive, de
repente, a impressão de que o
rosto estampado numa tela era
de minha filha, Claudia. Fiquei
tentado em ir ao seu encontro,
por sabê-la presente ao evento, para relatar-lhe o fato, mas
me contive, atribuindo tudo
a excesso de imaginação. Momentos mais tarde, antes do
leilão dos quadros, Marilusa
perguntou se uma moça chamada Maria Claudia Vanucci se
encontrava no local e chamou-a
para entregar um retrato seu
que acabara de ser elaborado
por Renoir, que “privara de

de aclamados personagens
mundiais das artes plásticas
em diferentes momentos da
história. Logo após haver entregue o quadro retratando
minha filha, antes de dar início
ao leilão com fitos beneficentes
dos trabalhos produzidos, Marilusa chamou-me ao palco. Foi
a primeira vez que estive com
ela frente a frente. Agradeceu
ao Sesi, na pessoa de seu então
diretor superintendente a cessão do teatro para a apresentação, oferecendo-me uma das
telas que acabara de ser pintada. Informou que se tratava
de retrato feito por um pintor

“Os dons de Marilusa são extraordinários”.

Domingos Justino Pinto, educador

sua amizade numa outra etapa
existencial”. O quadro era exatamente aquele que chamara de
modo absorvente minha atenção. Logo depois ocorreu um
outro lance espantoso.

Tem continuidade agora a narrativa, iniciada no comentário
anterior, a respeito de espantosos casos presenciados por
este escriba, em meados dos
anos 90, no teatro do Sesiminas (Centro de Cultura Nansen
Araujo), perante plateia bastante numerosa, no curso de

da Renascença, da equipe de
Michelangelo, chamado Pietro
Vanucci. Afiançou que este era
o nome, numa vida passada, de
meu irmão Augusto Cesar Vanucci, que deixara meses antes,
este nosso plano existencial.
Pediu que eu atentasse para a
dedicatória anotada na parte
inferior da peça. Estes os dizeres: “Ao meu caro irmão Cesar
o abraço saudoso de Augusto
Cesar Vannucci”. Fiquei estupefato e emocionado. A letra
era sem qualquer vislumbre de
dúvida de meu irmão Augus-

133

to Cesar. Saltava aos olhos um
pormenor arrebatadoramente
intrigante na manifestação. O
sobrenome Vanucci estava grafado com dois “enes” (Vannucci), hábito, que em meu núcleo
familiar, só ele, Augusto, adotava. Como explicar tudo isso, à
luz do conhecimento convencional das coisas?

Algum tempo transcorrido, fui
testemunha ocular de situações igualmente emocionantes
proporcionadas durante demonstrações de Marilusa relativas a seus extraordinários
dons extrassensoriais. Noutra
visita que fez a Belo Horizonte,
assistida por grande público
criou novamente uma atmosfera de total deslumbramento
à volta dos atos executados.
De modo especial, na fileira
dos fenômenos contemplados
um deles causou-me impacto
mais vigoroso. A apresentação
desenrolou-se na sede do Clube Atlético Mineiro. Sentei-me
na plateia, ao lado de uma pessoa por quem tenho especial
apreço. Eis que, concluídas as
pinturas realizadas no palco,
já preparada para a promoção
do leilão (a apresentação tinha cunho filantrópico, como
costumeiramente ocorre), Marilusa pediu que a pessoa da
poltrona ao lado se dirigisse
até ela. Ofertando-lhe um dos
quadros recém pintados, revelou que se tratava de retrato
do seu pai. Possuída de grande
emoção, a pessoa em questão
ao voltar para o seu assento no
auditório retirou da bolsa um
retrato de seu falecido genitor.
A pintura, assinada por um
mestre das artes plásticas do
passado, Manet, retratavam,
rigorosamente, um mesmo cidadão. No programa “Realismo
Fantástico”, que, à época, produzia e apresentava no antigo
CBH (Canal Belo Horizonte),
focalizei, com minudencias, a
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incrível história exibindo imagens do quadro e da foto.

Sobre Marilusa apraz-me
acrescentar que ela continua
ativa na lida que a consagrou.
Sua fecundidade criativa, na
utilização dos dons singulares
que compõem o seu admirável
perfil, levou-a a produzir uma
quantidade, a esta altura, incalculável de peças artísticas que
encantam e enternecem multidões, ornamentando paredes e
livros espalhados mundo afora. Sua condição de sensitiva
permite-lhe também, dedicar
parte de seu tempo à elaboração de livros, conforme, aliás,
já registrado no comentário
antecedente.

Marilusa Vasconcellos atendeu, gentilmente, pedido deste escriba no sentido de expli-

área da pintura, eram focalizadas intensamente, inclusive na
chamada introdutória do programa. Ele exibia seus dons em
outros locais, além da tevê. De
certa feita, no “Teatro Vanucci”,
Rio de Janeiro, ocorreu um lance incrível, na mesma linha das
histórias fabulosas narradas
anteriormente. Num cenário,
carregado de emoções, sob os
olhares extasiados de plateia
numerosa, centrados na febril
ação do sensitivo, os quadros
iam “saindo do forno”, pode-se dizer, como num passe de
mágica, um atrás do outro, em
frações diminutas de tempo.
Uma das peças, com assinatura de Portinari, retratava, com
rigorosa fidelidade, pasmo
dos pasmos, o rosto de meu
inesquecível pai, Antônio, que
já havia “partido primeiro” há
mais de duas décadas.

“Estamos mergulhados num oceano
infinito de energias”.
Marilusa Vasconcellos

car o que são as energias sutis
captadas, em circunstâncias
especiais, por pessoas providas de atributos extrassensoriais, capazes de deflagrarem
situações inexplicáveis, como
as aqui contadas. Antes de
sua mensagem, quero relatar
um outro episódio espantoso
relacionado com o fenômeno
das “pinturas do Além”.

Nos anos 90, a TV Bandeirantes levava ao ar o programa “3ª
Visão”, dedicado, digamos assim, à “temática transcendente”. Idealizado e dirigido pelo
saudoso mano Augusto Cesar
Vanucci - primeiro brasileiro a
conquistar o “Emy” -, a atração
semanal tinha como apresentador o psicólogo e sensitivo,
Luiz Antônio Gasparetto, falecido em 2018. Suas notáveis performances, com atuação justamente na esfuziante e colorida

Insisto, com ênfase, na afirmação já trazida, a propósito do
assunto tratado, à apreciação
do leitor: não há explicação
para que algo desse gênero
possa acontecer sem se reconhecer, em leal e boa verdade,
a existência de uma energia
sutil, situada acima da vontade meramente humana.
Vem aqui agora o texto de Marilusa Moreira Vasconcellos a
que faço alusão no intróito do
artigo. “Fluídos sutis. Estamos
mergulhados num oceano infinito de energias, e com a cabeça em tantos pensamentos
que nem mesmo esses se nos
mostram com clareza. Avaliem
que ondas hertzianas atravessam o espaço, as moradias, as
nações, bem como ondas telepáticas, sugestões para uns e
outros, ondas de som, de luz,
de calor, de frio, agentes invi-
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síveis no ar, na alimentação, no
solo, na água. Cérebros foram
avaliados por Danah Zohar,
nas luzes emitidas quando em
oração, yoga, meditação, ouvindo boa música e lendo bons
livros. O cérebro mais feliz do
mundo é do secretário do Dalai Lama e um velho monge
tem o cérebro mais sereno de
todos. Estas energias, irradiações e fluidos sutis, são captadas pelos médiuns, avaliando
um local, uma pessoa. A aura
foi medida. A mediunidade,
ou paranormalidade, os sensitivos sentem, avaliam, estudam, identificam estes fluidos
sutis, bons ou maus. Durante
uma apresentação de pintura
mediúnica percebemos que
algo além da pintura ocorre.
Com as pessoas no local, ou a
distância, as cores, a música, a
utilização dos dons, o ectoplasma armazenado ou criado no
momento, interferem nos corpos físicos e perispirituais das
pessoas, operando curas, retirando miasmas e larvas astrais,
tonificando os chacras, ativando células e funções espirituais. Desde 1981 até hoje foram
produzidos mais de 78.000 desenhos e destes mais de 2.000
de pessoas encarnadas e desencarnadas. Algumas explicações e fatos estão no livro Num
mar de luz, de Marilei Moreira
Vasconcellos. Desenvolvimento, conhecimento e capacitação são conquistados, e, com
nossos fluidos vitais, elétrico,
magnético aprendemos a captar estes fluidos mais sutis, manipulá-los, ampliá-los, uni-los
em feixe, direcioná-los, quando
são benéficos e neutralizá-los,
cerceá-los, destruí-los quando
são maléficos. Sempre encontraremos os mesmos agindo de
forma ostensiva, ou sutil, onde
estivermos, e mesmo sem ter
uma percepção mais avançada,
estaremos sendo alvo ou usina
de força deles. Saúde!”
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SAÚDE
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Economista, Presidente/Editor Geral de MercadoComum

LUTO OFICIAL

Coronavírus: Mais de 500 mil mortes no
país. As outras pandemias parecidas que
já mataram até presidente do Brasil

Jair Bolsonaro

Vírus da Gripe Asiática de 1957

Já se dizia que a história é sempre a
mesma, só muda os personagens e, um
povo que não a conhece, está condenado a repeti-la. Sim, é a pura verdade!
De acordo com a publicação Poder360, o Brasil alcançou, no dia 19
de junho à marca de 500 mil mortes
pela covid-19. O Ministério da Saúde
confirmou 2.301 óbitos em 24 horas,
totalizando 500.800 vítimas desde o
início da pandemia.

A 1ª morte pela doença no país foi
registrada em 17 de março de 2020.
Até agora, só o Brasil e os Estados

Unidos ultrapassaram meio milhão
de mortes pelo coronavírus. A marca
é alcançada 51 dias depois de o país
ter chegado às 400 mil mortes.

O presidente Jair Bolsonaro não
se manifestou. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), afirmou ser essa marca
uma “enorme tristeza nacional” e
prometeu “manter o foco na prevenção e na vacina para todos”. Luiz Fux,
presidente do STF (Supremo Tribunal
Federal), divulgou nota conjunta com
o CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
na qual diz ser “preciso relembrar a

Rodrigues Alves

cada dia que não são apenas números”. “São mães, pais, filhos, irmãos.
Meio milhão de pessoas que partiram
e tiveram seus sonhos interrompidos.”
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou
pelo Twitter que “enquanto todos não
estiverem vacinados, com a pandemia
sob controle, teremos dias de dor”.
Leia a íntegra das manifestações nessa reportagem do Poder360.

O ministro do STJ, Humberto Martins, disse que “um inimigo invisível con-
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seguiu abreviar meio milhão de vidas no
Brasil desde o início da pandemia”.
Das mais de 500 mil mortes,
305.851 foram em 2021. São 61% do
total. Abril de 2021 foi o mês mais letal da pandemia no Brasil. Morreram
79.671 pessoas em decorrência das
complicações com a covid.

O Brasil bateu a marca de 500 mil
mortes no momento em que os números de casos e mortes pela doença indicavam o início de um repique.
Boletim da Fiocruz alerta para uma
possível nova onda de infecções.
O país também confirmou ao
menos 17.883.750 novos casos. São
82.288 diagnósticos a mais do que o
registrado no dia anterior. A média
móvel é de 72.705.

Fonte: Poder360

A pasta também afirma que, do
total de casos, 16,2 milhões já estão
recuperados e 1,2 milhão estão em
acompanhamento.

Para efeito de comparação, a gripe espanhola –que chegou ao Brasil
em setembro de 1918– matou cerca
de 35 mil pessoas no Brasil, estimam
pesquisadores. À época, a população
era de cerca de 30 milhões de pessoas, segundo o IBGE, a medicina menos
avançada e o acesso ao saneamento
básico, precário.
MORTES PROPORCIONAIS

O Brasil tem 2.347 mortes por
milhão de habitantes. Em 4 Estados
há mais de 3.000 mortes por milhão:
Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Amazonas.
As taxas consideram o número de
mortes confirmadas pelo Ministério
da Saúde e a estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) para o ano de
2021 em cada unidade da Federação.
No dia13 de junho de 2021, o
Brasil ultrapassou a Eslováquia e

agora ocupa a 8ª posição no ranking
mundial de mortes proporcionais, de
acordo com o painel Worldometer.

A lista é liderada pelo Peru, com
5.684 mortes por milhão. O país revisou
os dados e subiu ao topo do ranking, posição antes ocupada pela Hungria.
Foram várias as pandemias que

Fonte: Poder360

assolaram a humanidade A pandemia
do novo coronavírus é a bola da vez.

O cenário atual é semelhante ao que
já aconteceu em outros momentos da
humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos.
O Brasil já teve até um presidente que morreu por causa do vírus
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do surto chamado Gripe Espanhola.
Trata-se de Rodrigues Alves, que havia sido eleito presidente do Brasil,
pela segunda vez, em 1º de março de
1918. Acometido pela doença, não
pode tomar posse no dia 15 de novembro de 1918, tendo seu vice, Delfim Moreira (1868 – 1920), assumido
o cargo em seu lugar. Rodrigues Alves
faleceu meses depois, em janeiro de
1919, confinado em sua casa na rua
Senador Vergueiro, no Rio de Janeiro.
Atualmente, já são vários os presidentes e primeiros-mineiros em todo
o mundo que contraíram o novo coronavírus. O nosso presidente Jair Bolsonaro, que inicialmente a considerava simplesmente uma “gripezinha”,
também foi infectado, além de vários
de seus ministros.
Conheça, a seguir, algumas das
principais pandemias que assolaram
o planeta.
1. PESTE BUBÔNICA

A peste bubônica é causada
pela bactéria Yersiniapestis e pode
se disseminar pelo contato com
pulgas e roedores infectados. Seus
sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila
ou no pescoço. Outros sintomas são
febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é
considerada, historicamente, a causadora da Peste Negra, que assolou
a Europa no século 14, matando entre 75 e 200 milhões pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode
ter reduzido a população mundial
de 450 milhões de pessoas para
350 milhões.

2. VARÍOLA

A doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da
França tiveram a temida “bixiga”. O
vírus Orthopoxvírusvariolae era
transmitido de pessoa para pessoa,
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HISTÓR ICO DAS PANDEMIAS
INÍCIO

FIM

Peste Negra

1331

1353

MORTES

Praga Italiana

1623

1632

280.000

Grande Praga de Sevilha

1647

1652

2.000.000

Grande Praga de Londres

1665

1666

100.000

Grande Praga de Marselha

1720

1722

100.000

Primeira Pandemia de Cólera

1816

1826

100.000

Segunda Pandemia de Cólera

1829

1851

100.000

75.000.000

Pandemia de Cólera Russa

1852

1860

1.000.000

Pandemia de Gripe Global

1889

1890

1.000.000

Sexta Pandemia de Cólera

1899

1923

800.000

Pandemia de encefalite letárgica

1915

1926

1.500.000

Gripe Espanhola

1918

1920

100.000.000

Gripe Asiática

1957

1958

2.000.000

Gripe de Hong Kong

1968

1969

1.000.000

Pandemia de H1N1

2009

2010

203.000

Ao longo da história registrada, houve pelo menos 15 grandes eventos de pandemia com pelo
menos 100.000 mortes. Fonte: Revista de Finanças do FMI - Alfani e Murphy (2017); Taleb e
Cirillo (2020), LCA e https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics

por meio das vias respiratórias. Os
sintomas eram febre, seguida de
erupções na garganta, na boca e no
rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após
campanha de vacinação em massa.

3. CÓLERA

Sua primeira epidemia global,
em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibriocholerae sofre diversas
mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e,
portanto, ainda é considerada uma
pandemia.

Sua transmissão acontece a
partir do consumo de água ou alimentos contaminados, e é mais
comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos
pela cólera foi o Haiti, em 2010.
O Brasil já teve vários surtos da
doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No
Iêmen, em 2019, mais de 40 mil
pessoas morreram devido à enfermidade.
Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir
vacina contra a doença, ela não é
100% eficaz. O tratamento é à base
de antibióticos.

4. GRIPE ESPANHOLA

Acredita-se que entre 40 e 50
milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola
de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto
da população mundial na época foi
O vírus veio da Europa, a bordo do
navio Demerara. O transatlântico
desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio
de Janeiro.

É causada por uma cepa denominada H1N1, subtipo do vírus da
gripe suína. A aglomeração de tropas na Primeira Guerra Mundial facilitou sua proliferação. Alguns países, como o Reino Unido, sofreram
novas ondas infecciosas até 1920. O
total de mortos é estimado entre 40
e 50 milhões, deles 17 milhões na
Índia, 600 mil nos EUA e 200 mil no
Reino Unido.
A doença é conhecida como
“gripe espanhola” porque somente
a imprensa da Espanha publicava
notícias sobre o assunto.
Os sintomas da doença eram
muito parecidos com o atual coronavírus Sars-CoV-2, e não existia
cura. Em São Paulo, a população
foi atrás de um remédio caseiro
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Como atos preliminares, decidi
convocar os meus auxiliares diretos
e, em reunião de ministros e assessores técnicos, em que cada um traga a contribuição dos serviços especializados, encetar o que chamarei
de mobilização “médico-sanitária”
para a defesa das populações, nesta
conjuntura, que, não devendo causar maiores alarmes à coletividade,
todavia exige dos poderes públicos,
e, à frente destes, do chefe do Estado, a vigilância, o cuidado e a atenção de todos os momentos, pois na
verdade não há minuto a perder,
quando se trata da saúde, das condições de trabalho e do bem-estar
do povo brasileiro.

feito com cachaça, limão e mel. De
acordo com o Instituto Brasileiro
da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a
caipirinha.

5 – GRIPE ASIÁTICA

Em 1957, houve um surto de
um vírus conhecido como gripe asiática, que se desenvolveu
no norte da China, na província
de Guizhou e avançou para Ásia,
Oceania, África, Europa e Estados
Unidos. Alastrou-se mundo afora
em dez meses, principalmente por
terra e mar.
A gripe asiática é uma doença respiratória viral causada pela
cepa H2N2 da influenza tipo A e é
o resultado da gripe aviária – isto é,
uma gripe normalmente encontrada em aves – cruzada com um vírus
da gripe humana.

A gripe asiática resulta em sintomas semelhantes a muitas outras
cepas da gripe, incluindo febre, dores no corpo, calafrios, tosse, fraqueza e perda de apetite.

Foi responsável por uma pandemia de gripe de categoria 2, de
1956 a 1958, o que significa que se
tratava de uma disseminação mundial do vírus com uma proporção
de casos fatais entre 0,1 e 0,5%.
A gripe é uma doença causada
por muitos subtipos que podem
mudar, sofrer mutação e se cruzar
com outras cepas.
Ocasionalmente, uma gripe aviária ou animal pode recombinar
seu material genético, atravessar
a barreira de espécies animais-humanas e começar a infectar a população humana.
A gripe asiática H2N2 foi o resultado de um cruzamento entre
um vírus encontrado em patos selvagens e um vírus da gripe humana.
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À época, Juscelino Kubitschek de
Oliveira, que era médico, exercia o
seu mandato como Presidente da República e proferiu o seguinte pronunciamento, sobre o “Surto da chamada
Gripe Asiática, transmitido do Rio de
Janeiro à Nação, através da Voz do
Brasil, em 08 de agosto de 1957:
“O governo acompanha com vivo
interesse a marcha, através de países
vizinhos, da epidemia de gripe, que,
embora sem letalidade apreciável,
constitui motivo de grave preocupação para as populações, praticamente desarmadas diante da invasão e
da expansão universal da doença.

Empenhado em promover, por
todos os meios ao meu alcance, a
defesa do povo brasileiro contra
essa irrupção epidêmica, declaro
que não pouparei esforços no sentido de articular as providências,
coordenar as equipes, empregar os
recursos disponíveis e tudo fazer,
com decisão e pontualidade, para
enfrentar o mal evitando-o se possível, ou pelo menos impedindo que
se alastre, nas proporções calamitosas de que falam as notícias que
nos chegam dos países atingidos.

Quero antes de tudo dirigir à
nobre classe médica, a que me acho
vinculado pela profissão e pelo espírito, um apelo patriótico e insistente, para que, prontificando-se a
ajudar ao governo e às populações
na emergência a que aludi, desde já
se considere mobilizada para o esforço humanitário que será chamada a realizar, onde quer que ele seja
reclamado.
Confio nessa solidariedade e,
certo de que a minha palavra nesta
hora satisfaz à ansiedade e responde à interrogação do Brasil inteiro, digo, com fé em Deus e perfeita
confiança na ação, que será desenvolvida, que nada faltará para que
cumpramos exata e rigorosamente
o nosso dever.”
O vírus chegou aos Estados Unidos em silêncio, com uma série de
pequenos surtos no verão de 1957.
O país detinha, àquela época, quase a
metade da população atual, estimada
em 334 milhões de habitantes.
Quando as crianças voltaram à
escola no outono daquele ano, espalharam a doença nas salas de aula e a
levaram para casa para suas famílias.
As taxas de infecção foram maiores entre crianças em idade escolar,
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adultos jovens e mulheres grávidas
em outubro de 1957. A maioria das
mortes relacionadas a influenza e
pneumonia ocorreu entre setembro
de 1957 e março de 1958. Os idosos
tiveram as taxas mais altas de morte.
Em dezembro de 1957, o pior parecia
ter acabado.

Uma vacina para H2N2 foi introduzida em 1957, e a pandemia diminuiu. Como a tecnologia médica estava
mais avançada em relação à epidemia
anterior, foi possível detectar o agente
com rapidez e trabalhar em novas soluções, como as vacinas. Infelizmente,
não foram fabricados imunizantes em
quantidade suficiente e o número de
mortes foi bem alto, chegando a cerca
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de dois milhões – das quais cerca de
70 mil nos Estados Unidos.
No entanto, durante janeiro e fevereiro de 1958, houve outra onda
de doença entre os idosos. Este é um
exemplo da potencial “segunda onda”
de infecções que podem se desenvolver durante uma pandemia.

A doença infectava um grupo de
pessoas primeiro, depois as infecções
pareciam diminuir e depois as infecções aumentavam em uma parte diferente da população.
Embora a doença tenha infectado
humanos em todo o mundo, ela permaneceu como uma pandemia relati-
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Fonte: Poder360

vamente leve e foi classificada como
Categoria 2 na Tabela do Índice de
Gravidade Pandêmica dos Centros de
Controle de Doenças dos EUA.

Em 1968, a gripe asiática H2N2
desapareceu da população humana e
acredita-se que tenha sido extinta na
natureza. Frascos de gripe H2N2 ainda permanecem em laboratórios em
todo o mundo.
O H2N2 foi extinto na natureza
por volta de 1968.

A pedido, estamos republicando
esta matéria. O texto original foi publicado por MercadoComum em 22
de julho de 2020.
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CESAR VANUCCI

Meio milhão

“Vacina no braço, comida no prato”.

Dizeres de faixa exibida em manifestações populares, lamentando o número de mortes pela Covid-19
Jornalista, Escritor
– Presidente
da AMULMIG
– Academia
Municipalista de
Letras de Minas
Gerais

Nascida de corações angustiados, uma pergunta é ouvida em
todos os quadrantes do continente brasileiro. Até quando?
A dilacerante interrogação vem
carregada de assombro e indignação diante da crise humanitária que a inépcia governamental não soube enfrentar. Meio
milhão de vidas perdidas. Quase 20 milhões de infectados,
não poucos com sequelas irreversíveis. Segundo previsões da
Ciência – encarada com desdém
e zombarias -, as estatísticas de
cada dia vão continuar seu cortejo lúgubre, sem dar sinais de
esmorecimento por largo espaço de tempo ainda.

E saber, com provas irrefutáveis, que esse estado de coisas
caótico, advindo de pandemia
de alcance mundial, poderia
ter sido razoavelmente atenuado em nossas bandas, não
fosse a manifesta inoperância
gerencial na condução do processo! Equívocos e opções desastrosos ditaram as diretrizes
de combate ao flagelo. Concorreram substancialmente para
que nos sentíssemos receosos,
inseguros e desalentados.
A CPI do Senado tem acumulado informações desnorteantes.
Os depoimentos mostram, à saciedade, que há, sim, “culpa no
cartório” por parte de nossos
dirigentes pela circunstância
de não terem adotado, tempestivamente, embora suficientemente alertados, o conjunto de
providências preconizadas pela

Ciência para sofrear a impetuosidade do flagelo e, com isso, diminuir, com toda certeza, os índices de mortalidade e infecção.

Seja assinalado, a propósito, a
grotesca performance de alguns
declarantes, empenhados em
malabarismos retóricos com
o fito de blindar o Governo Federal em suas demonstrações
de despreparo executivo e de
insano desrespeito aos ditames
do bom-senso e às recomendações da Ciência. A fileira dos
desacertos é extensa: faltou
tudo. Planejamento, liderança,
diálogo, equipamentos, leitos,
medicamentos essenciais, testes, oxigênio em instantes desesperadores, como se viu no Amazonas. Faltou vacina, primeira e
segunda doses. Negacionismo
contribuiu para que houvesse
atrasos irremediáveis na aquisição de vacinas; para a disseminação de falsos conceitos sobre
tratamento precoce; para uso
de medicamentos ineficazes,
adquiridos em volume absurdo.
Desses posicionamentos oficiais
negativos, acompanhados de
exemplos públicos criticáveis,
resultaram também reações desajuizadas às medidas protetivas recomendáveis. Muita gente
desconsiderou o uso das máscaras faciais, o distanciamento
social, desrespeitando ainda as
advertências quanto ao risco das
aglomerações.
No topo da indesejável lista
dos países mais afetados pela
“gripezinha de nada” – assim

definida nas primeiras falas
oficiais a pandemia que estava
chegando -, o Brasil mantém
ritmo muito abaixo das exigências na aplicação de vacinas.
Está em 87º lugar no que concerne ao percentual de vacinados em relação à população. Na
marcha atual, vai se deparar
daqui algum tempo com a circunstância de ter que convocar
os primeiros brasileiros vacinados para eventual segunda
rodada anual de vacina em
momento em que ainda não
estará concluída a prometida
imunização completa a todos.

A história brasileira registrará, fatalmente, que o Governo
falhou clamorosamente no
combate à pandemia. Pisou
feio na bola, como se diz no jargão popular. Ancorou as ações
ineficientes praticadas no
negacionismo científico, que
bebe inspiração em radicalismo fundamentalista repleto de
reinterpretações das coisas do
mundo, da vida enfim, incompatíveis com os valores humanísticos e democráticos. Via
de consequência, influiu para
que os males provocados pela
Covid se agigantassem. Com a
implementação, no momento
adequado, das medidas preventivas e curativas recomendadas por organismos científicos acreditados, a valorosa
equipe dos agentes de saúde
da linha de frente do combate
ao vírus estaria em condições,
nesta hora, de arrolar número
bem superior de vidas salvas.
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Pandemia gera ganho de peso
na população mundial
Pesquisa da Kantar mostra que apenas 22% das pessoas estão seguindo uma
dieta mais saudável em comparação ao período antes da quarentena
Nos Estados Unidos, o isolamento provocado pela pandemia da Covid-19 ganhou o apelido de “Quarantine 15” – algo como “Quarentena dos
6 quilos”, em tradução livre. Trata-se
de uma referência ao ganho de peso
que a população mundial tem relatado nas redes sociais. Nem mesmo
celebridades, como a atriz Gwyneth
Paltrow e a modelo Aline Riscado, escaparam desse destino.

Um estudo da multinacional Kantar, líder em dados, insights e consultoria, mostra que o que era uma prioridade ficou apenas na tentativa, sem
sobreviver à realidade. Em abril de
2020, 63% dos entrevistados ao redor do mundo relataram que estavam

tentando manter uma dieta mais saudável. Porém, um ano depois, apenas
22% afirmaram ter atingido o objetivo
e estarem se alimentando melhor, se
comparado ao período pré-pandemia.
A pesquisa de 2021 mostra ainda
que comer de maneira saudável foi o
quarto comportamento mais apontado pelos entrevistados ao serem
questionados sobre os hábitos adquiridos na quarentena e que pretendem
levar para a vida. Ele aparece atrás de
compras online, cuidados com a higiene e tempo com os familiares.
A nona edição da pesquisa global
Barômetro Covid-19 foi realizada entre 15 e 19 de abril de 2021. A Kantar

consultou 11.014 pessoas de 20 países: África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Colômbia, Coreia
do Sul, Estados Unidos, Filipinas,
França, Indonésia, Japão, Malásia,
México, Nigéria, Quênia, Reino Unido,
Singapura, Tailândia e Vietnã.

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos
em mais de 90 mercados e somos a
empresa que mais entende como as
pessoas pensam, sentem, compram,
compartilham, escolhem e veem. Ao
combinar nossa experiência sobre o
conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos
clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.
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Barômetro COVID-19:
Kantar revisita atitudes, hábitos
e expectativas do consumidor
500 dias após a OMS identificar pela primeira vez o vírus na China,
como as pessoas ao redor do mundo estão se sentindo?
O estudo 'Barômetro COVID-19',
da Kantar, tem explorado o sentimento e as expectativas das pessoas em
todo o mundo desde o início da pandemia, ocorrido há mais de 500 dias,
quando a OMS tomou conhecimento
de uma "pneumonia de causa desconhecida em Wuhan", na China. E neste
momento em que alguns países estão
liberando restrições enquanto outros
ainda enfrentam tempos devastadores, a Onda 9 do levantamento (abril
de 2021) traz novos dados sobre a
mudança de hábitos e comportamentos da população global e analisa os
desafios atuais.
Segundo o estudo, 42% das pessoas no mundo todo foram pessoalmente afetadas pelo COVID-19; 8%
relataram ter contraído o coronavírus, 23% disseram que um familiar
próximo foi diagnosticado e 23% que
um amigo próximo foi contaminado.
O impacto é mais extremo no Brasil,
onde 87% dos entrevistados dizem
que eles próprios ou alguém próximo
foi infectado.
PREOCUPAÇÃO GENERALIZADA

Embora a situação tenha melhorado em muitos países, a ansiedade e
a cautela ainda são muito altas e 70%
das pessoas concordam que o coronavírus ainda os preocupa "enormemente" (contra 79% em abril de 2020).
Mas, o advento da vacina é transformador. Nos países "líderes" em que a
taxa de vacinação é superior a 30% e
o número de novos casos é classificado como baixo, estável ou em declínio,

o nível de preocupação caiu de 76%
para 57%. Nos países ainda batalhando, aqueles em que a taxa de casos não
está diminuindo, o nível de ansiedade
aumentou de 75% para 80%.
Além disso, muitas pessoas ainda
estão preocupadas com a possibilidade de ficarem doentes. Esse número é
de 33% entre a população dos países
"líderes" e 53% nos países na batalha.

A boa notícia é que as pessoas
permanecem pacientes com as regras que a pandemia exige. A maioria delas (61%) nos países "líderes"
continua a apoiar a implementação
das diretrizes até o fim do risco significativo. Apenas 1 em cada 4 (25%)
dizem que "as regras estão durando
por muito tempo". Por outro lado,
preocupantemente, nos países em
batalha, 55% concordam em continu-

EDIÇÃO 291

MERCADOCOMUM
JULHO 2021

ar aderindo às regras, enquanto 35%
não pensam assim.
IMPACTO NA SAÚDE MENTAL

O estudo mostra que o custo da
pandemia no bem-estar mental continua a crescer. Quase metade dos
entrevistados no mundo (42%) sentiu que a pandemia afetou sua saúde
mental. Neste quesito, o progresso na
vacinação parece estar agindo como
uma válvula tranquilizadora, uma vez
que o impacto na saúde mental relatado é significativamente menor nos
países "líderes" (35%) em comparação com os países classificados como
ainda em batalha (49%).

Os jovens estão sendo afetados de
forma mais profunda, com o grupo de
18 a 24 anos relatando o pior impacto, seguido pela faixa etária de 25 a 34
anos. Aqueles com 65 anos ou mais
continuam a sofrer o menor nível de
impacto, embora o índice tenha aumentado de 21% em agosto de 2020
para 29% em abril de 2021.
IMPACTO FINANCEIRO

Mais da metade da população
(54%) disse ter tido sua renda afetada pela pandemia. Outros 18%
esperam que sua renda familiar caia
também como resultado da emergência sanitária. Mais uma vez, impactou
mais os jovens (18 a 34 anos) com
62% deles já tendo experimentado
redução de rendimentos.

A maioria das pessoas espera um
impacto econômico de longo prazo.
Em geral, um em cada três (33%) entrevistados acredita que a economia
se recuperará rapidamente quando a
pandemia estiver sob controle; índice
era de 30% em abril de 2020. Nos países "líderes", apenas 28% das pessoas expressam o mesmo otimismo.
Na hora de consumir, 70% da população continua a avaliar mais de
perto os preços em lojas, supermercados e shoppings em comparação
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O QUANTO ESTA SITUAÇÃO IMPACTA
MINHA SAÚDE MENTAL (%)
49
42

TOTAL

18-24

45

25-34

42

39

35-44

com 64% que dizia fazer o mesmo no
ano passado. Além disso, 58% afirmaram que ficam atentos às liquidações,
número 10% maior que há 12 meses.
NOVO CENÁRIO DO VAREJO

Durante a pandemia, a grande
maioria das pessoas fez menos de
25% das compras de abastecimento
online.

Experiências positivas online capturaram um novo e comprometido
público. Metade (49%) dos entrevistados tiveram uma boa experiência
em e-commerce de supermercados e
38% acreditam que conseguem uma
variedade melhor de produtos no
ambiente online. Mais de um em cada
três prefere agora comprar mantimentos pela internet.
Outro ponto é que o localismo
continua sendo importante. Metade
(52%) da população presta hoje mais
atenção à origem do produto do que
antes da pandemia. Além disso, 68%
preferem comprar em supermercados perto de casa e 64% consideram
que as lojas locais são importantes
para a comunidade.
VIVENDO EM QUARENTENA

O comércio eletrônico tornou-se
parte das vidas das famílias ao redor
do mundo e é agora classificada como
a atividade número 1 que as pessoas
desempenham com mais frequência
do que costumavam antes da pandemia. Em maio de 2020, a modalidade

45-54

35

55-64

29

65+

estava na quinta posição.

Outra mudança foram as intenções em torno dos "hábitos alimentares saudáveis". Anteriormente classificada como a prioridade número
2 para ser mantida na vida pós-confinamento, agora caiu para a quarta
posição, depois de compras online,
aumento da higiene e passar tempo
em casa com a família. Número 3 na
lista de intenções de maio de 2020,
passar tempo com os familiares permanece na mesma posição.

No entanto, as promessas de "desenvolvimento pessoal" perderam
espaço. Originalmente número 4 na
lista de comportamentos pretendidos
para serem levados adiante feita em
maio de 2020, caiu para o número 10
no ranking atual.
VOLTANDO AO NORMAL

A partir dos dados trazidos nesta
9ª onda de pesquisa, fica claro que,
em países com um programa de vacinação mais avançado, a retomada
da vida cotidiana está no horizonte.
As pessoas têm menos ansiedade, se
sentem mais seguras e estão mais
abertas a voltar a se envolver com
o mundo. Este é um desenvolvimento bem-vindo, mas a perspectiva de
longo prazo ainda é desafiadora para
muitas pessoas. A transformação do
setor varejista parece ter vindo para
ficar, enquanto as intenções da população quanto à transformação pessoal durante o confinamento tendem a
desaparecer.
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Uso do plano de saúde ainda é menor
que no pré-pandemia
Crescimento de
beneficiários e
estabilidade na
relação entre
receitas e despesas
das operadoras

Informativo da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS reúne
indicadores assistenciais e econômico-financeiros coletados até maio de
2021 junto a uma amostra significativa de operadoras, e contempla ainda:
a prévia da evolução do número de
beneficiários em planos de assistência médica relativa a maio, o número
de exames relacionados à Covid-19
realizados pelos usuários de planos
de saúde e demandas dos consumidores recepcionadas pela ANS através
de seus canais de atendimento.
O boletim revela novo aumento
do número de beneficiários de planos
de assistência médica, de acordo com
dados preliminares relativos ao mês
de maio e mostra que a utilização dos

serviços de saúde pelos beneficiários
cresce lentamente, permanecendo
abaixo do observado antes da Covid-19. A relação entre receita e despesa das operadoras (sinistralidade)
manteve-se em patamar similar ao
período pré-pandemia e houve queda
de queixas relativas à Covid-19 nos
canais de atendimento da ANS.
EVOLUÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

O número preliminar de beneficiários em planos de assistência médica no mês de maio segue a tendência
de crescimento, atingindo 48.137.766
usuários, um aumento de 0,32% em
relação a abril.
Em um ano - de maio de 2020 a

maio de 2021 -, o crescimento ocorreu em todas as modalidades de contratação do plano, com destaque para
os planos coletivos empresariais, com
variação positiva de 4,04% no mês.
Considerando o tipo de contratação
do plano e a faixa etária do beneficiário, observa-se que a variação se
mantém positiva para os beneficiários acima de 59 anos em todos os
tipos de contratação no período de
um ano.
INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS

Em maio, a taxa mensal geral de
ocupação de leitos – que engloba
leitos comuns e UTI - sofreu leve aumento em relação a abril, passando
de 72% para 74%, mas ficou abai-
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xo dos 76% observados em maio de
2019 (período pré-pandemia). Já a
taxa de ocupação de leitos para Covid-19 manteve-se estável em comparação a abril (passando de 72% para
73%), assim como a taxa de leitos
para outros procedimentos, que variou de 73% para 74%.
A quantidade de consultas em
pronto-socorro que não geraram
internações foi maior em relação a
abril, mas continua abaixo do observado antes do início da pandemia. A
procura por exames e terapias eletivas (Serviços de Apoio Diagnóstico
Terapêutico - SADT) manteve-se em
patamar semelhante ao verificado em
maio de 2019.

De maneira geral, o Boletim aponta
que nos primeiros meses de 2021 não
houve um aumento de utilização de
serviços de saúde no comparativo com
2019 (pré-pandemia). Os números seguem no mesmo patamar (no caso de
exames e terapias eletivas) ou em patamar inferior (no caso de internações e
atendimentos em pronto-socorro).
EXAMES RELACIONADOS
À COVID-19

Os dados sobre a realização de
exames contemplam informações
coletadas até março de 2021. Nesse
mês, foram contabilizados 534.481
exames RT-PCR e 83.834 testes do
tipo sorológico. Destaca-se um novo
aumento no número de exames RT-PCR, interrompendo a queda iniciada em janeiro deste ano. No entanto,
o mês de dezembro de 2020 segue
sendo o que registrou o maior número de exames realizados nas duas
modalidades: 817.955 testes do tipo
RT-PCR e 191.365 sorológicos.

Cabe ressaltar que, em comparação com Boletins anteriores, números de competências passadas podem
sofrer alteração. Isto porque exames
ocorridos em determinado mês podem ser cobrados das operadoras nos
meses subsequentes quando, somen-
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te então, serão enviados à ANS, conforme estabelecido no Padrão TISS.
INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FINANCEIRAS

O índice de sinistralidade do segundo trimestre de 2021 indica, até
maio, aumento em relação ao primeiro trimestre, passando de 75% para
82% - mesmo percentual observado
no segundo trimestre de 2019, pré-pandemia, não havendo evidências,
até o momento, de que a tendência
deva se alterar.
Nos gráficos do Boletim também é
possível verificar que, em 2020, a taxa
de sinistralidade ficou em 72,4%, uma
queda de mais de oito pontos percentuais em relação a 2019 (80,7%),
como resultado das medidas de isolamento social e queda na realização de
procedimentos eletivos.

Em maio, foram identificados
valores maiores de inadimplência
na comparação com abril, passando de 6% para 9%. Porém, esse índice, e também os percentuais de
inadimplência verificados por tipo de
contratação do plano (individuais/
familiares e coletivos), permanecem
próximos dos seus patamares históricos, como apontam os gráficos do
Boletim.
DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

Em maio, foram registradas nos
canais de atendimento da Agência
15.689 reclamações sobre temas gerais e relacionados à Covid-19, passíveis de mediação pelo instrumento
da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP). O número representa
um aumento de aproximadamente
20,2% em comparação ao mês anterior, e de 69,5% em comparação a
maio de 2020. Destaca-se que nos
meses de abril e maio de 2020, meses
iniciais da pandemia no Brasil, foi observada uma redução no cadastro de
reclamações na ANS, sobretudo em
relação às demandas assistenciais.
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É importante frisar, também, que
o dado considera os relatos de consumidores que cadastram suas queixas
na ANS, sem análise de mérito sobre
eventual infração da operadora ou da
administradora de benefícios à Lei
9.656/98 e seus normativos ou aos
termos contratuais.

Em relação às reclamações específicas sobre Covid-19, em maio foram registradas 1.280 reclamações
NIP, ante 1.325 em abril. Do total de
reclamações relacionadas ao coronavírus, 38% dizem respeito a dificuldades relativas à realização de exames e
tratamento, 48% se referem a outras
assistências afetadas pela pandemia
e 14% são reclamações sobre temas
não assistenciais (contratos e regulamentos, por exemplo).

Ressalta-se que, entre os meses
de março de 2020 a janeiro de 2021,
a intermediação de conflitos feita
pela ANS entre consumidores e operadoras resolveu mais de 90% das
reclamações registradas nos canais
de atendimento da ANS no período,
tanto sobre temas gerais quanto as
específicas sobre problemas relacionados à Covid-19.
OS DADOS

Para a análise dos indicadores
assistenciais, a ANS considerou informações coletadas junto a uma
amostra de 50 operadoras que possuem rede própria hospitalar. Para
os índices econômico-financeiros,
foram analisados dados de 99 operadoras para o estudo de fluxo de caixa
e de 97 operadoras para análise de
inadimplência.

Adicionalmente, na construção
do boletim, foram utilizados dados
do Documento de Informações Periódicas (DIOPS), do Sistema de Informações de Fiscalização (SIF), do Sistema de Informação de Beneficiários
(SIB), do Padrão para Troca de Informação de Saúde Suplementar (TISS)
e do ANS TabNet.

146

D E S TA Q U E

MERCADOCOMUM
JULHO 2021

EDIÇÃO 291

Grupo NotreDame Intermédica
cria programa para tratamento
da Síndrome Pós-Covid
Com protocolo médico desenvolvido pelo Grupo, os pacientes acometidos
pela síndrome poderão receber atendimento multidisciplinar para
tratamento de sequelas transitórias ou crônicas da Covid-19
O Grupo NotreDame Intermédica
(GNDI), maior operadora de saúde do
Brasil, iniciou um programa médico
para tratamento da Síndrome Pós-Covid, voltado para pacientes com alta
hospitalar que desenvolveram sequelas transitórias ou crônicas da doença.
Pioneiro em Medicina Preventiva
desde 1982, o Grupo fortaleceu suas
ações com promoção da saúde e prevenção, e monitorou mais de 140 mil
beneficiários em isolamento domiciliar acometidos pela doença
desde março de 2020.

Estudos próprios e mundiais apontam que a maioria
dos pacientes que tiveram
Covid-19 apresentam sequelas leves e graves, e 30% dos
pacientes com alta hospitalar
sofrem uma nova internação devido
sequelas subsequentes da Covid-19.

A Síndrome Pós-Covid é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas
que podem persistir por meses após o
diagnóstico da Covid-19, envolvendo
sequelas respiratórias, hematológicas,
cardiológicas, neurológicas, psiquiátricas e entre outras. Estes sinais e sintomas podem persistir por meses após
o diagnóstico e, entre os mais comuns,
destacam-se dores de cabeça, perda de
memória, cansaço, fraqueza muscular,
tosse persistente, queda de cabelo e até
doenças mais graves, como insuficiência
cardíaca, pulmonar e renal.
"Esse projeto é mais uma demons-

tração do nosso pioneirismo em Medicina Preventiva. O "Programa Síndrome
Pós-Covid" vai atender, exclusivamente,
os pacientes que receberam alta hospitalar e persistem com algumas manifestações clínicas da doença. Normalmente,
essas pessoas acometidas pela síndrome precisam buscar, por conta própria,
a ajuda de diversos especialistas e nós
concentramos todo o atendimento necessário dentro dos nossos centros de
Medicina Preventiva", comenta Irlau
Machado Filho, presidente do Grupo.

procedimentos clínicos, que poderão
ser feitos em casa pelo paciente ou em
atendimento presencial nos Centros de
Medicina Preventiva do GNDI.

Em funcionamento desde 20 de
maio, o "Programa Síndrome Pós-Covid" já contatou mais de 500 pacientes que foram selecionados de acordo
com os critérios de elegibilidade e receberam o encaminhamento médico
pelo Grupo na cidade de São Paulo e,
a partir de 21 de junho, será estendido para outras cidades.

Reconhecidamente sólido, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI)
possui 53 anos de atuação e é, hoje, a
maior operadora de saúde do Brasil.
A Companhia é pioneira em Medicina
Preventiva desde 1982, por meio de
programas estruturados para oferecer saúde integral com acolhimento
aos seus mais de 6,4 milhões de beneficiários. A Rede Própria do GNDI
possui uma estrutura de atendimento que soma, atualmente, 29 hospitais, 88 Centros Clínicos, 23 Prontos-Socorros Autônomos, 15 Centros de
Medicina Preventiva, 12 Unidades
para exames de imagem, 72 pontos
de coleta de análises clínicas e 3 Centros de Saúde exclusivamente dedicados ao público 50+ (NotreLife 50+).

Dentro de uma coordenação do
cuidado e por meio da acessibilidade
no atendimento, o programa reunirá
médicos de diversas especialidades
para o tratamento em tempo indeterminado das sequelas, dispondo do
teleatendimento para consultas, fisioterapia pulmonar ou física, nutrição,
acompanhamento psicológico e outros

"Criamos um método humanizado para atender esses pacientes vítimas da Síndrome Pós-Covid. A elaboração dos protocolos de atendimento
foi feita por meio de estudos e conceitos internacionais para tratar essa
população acometida, que precisa de
uma série de atendimentos específicos para se recuperar por completo da doença. Estamos oferecendo um tratamento único
e exclusivo para a melhor recuperação de nossos pacientes",
explica o Dr. Walter Moschella
Junior, diretor médico da Medicina Preventiva do GNDI.
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Pandemia reforça os desafios para a
competitividade do Brasil. Atuação política
sólida e eficiente é crucial para a criação e
aproveitamento de oportunidades
Consistência na coordenação dos setores público e privado e solidez do sistema educacional
conferem destaque aos países europeus no ranking, ultrapassando Singapura após 2 anos
de liderança. China sustenta sua trajetória de ascensão e evolui da 20ª para a 16ª posição.

O Brasil perde uma posição no
Anuário de Competitividade Mundial (World Competitiveness Yearbook - WCY) e passa a ocupar a 57ª
posição do ranking, interrompendo
a trajetória de 4 anos de ganhos. O
estudo, elaborado pelo IMD World
Competitiveness Center e que tem no
Brasil o apoio do Núcleo de Inovação
e Competitividade da Fundação Dom
Cabral, compara a prosperidade e a
competitividade de 64 nações com
base em dados estatísticos e pesquisa
de opinião executiva.

Em um ano com muitas movimentações no ranking, a Suíça, antes em
3ª posição, toma a liderança de Singapura (5ª posição), que ficou atrás
também de Suécia (2ª posição), Dinamarca (3ª posição) e Países Baixos
(4ª posição). Se por um lado o bom
desempenho dos países europeus se
explica pelas condições pré-existentes para enfrentamento da pandemia
da COVID-19, tais quais diversificação
das atividades econômicas e políticas
públicas, por outro, o recuo de Singapura é justificado por perdas de em-

prego e produtividade.

Em sua nova edição do Anuário
de Competitividade, o IMD propõe o
exercício de buscar entender como as
diferentes estratégias adotadas pelos
países para enfrentamento da crise
econômico-sanitária ainda em curso
afetaram o cenário da competitividade mundial. Como destacado, a pesquisa de opinião executiva ministrada
entre março e maio deste ano revela
que, mesmo nas economias altamente competitivas, a COVID-19 ainda é
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CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ÍNDICE DE
COMPETITIVIDADE MUNDIAL 2021

Nesse contexto, os países da Ásia
Oriental, Europa Ocidental, Ásia Central e os antigos membros da Comunidade dos Estados Independentes
alcançaram, na média, avanços em
seus rankings de competitividade. As
outras sub-regiões, por outro lado,
experimentaram declínio em suas
posições. É este o caso da América
do Sul, que enfrentou uma reversão
do quadro de melhorias na competitividade registrado entre 2019 e
2020: no último ano, todos os países
da região caíram no ranking, com níveis médios de competitividade regredindo da 54ª para a 57ª posição.
Mais ainda, com exceção do Chile, que
caiu da 38ª para 44ª colocação, todos
os demais países figuram entre as 10
piores economias do ranking.

Vale observar, ainda, a trajetória
dos outros BRICS comparativamente
ao Brasil. Enquanto o país caiu da 56ª
para a 57ª posição, a Rússia ganhou 5
posições em relação à última edição,
ocupando agora a 45ª colocação, a
Índia manteve-se na 43ª posição e a
China sustentou sua trajetória ascendente, passando do 20º para o 16º
lugar. Apenas a África do Sul também
registrou queda, declinando da 59ª
para a 62ª colocação.

O desempenho excepcional da
China se fundamenta na redução
contínua da pobreza e no aumento
da infraestrutura e dos níveis educacionais. Desde 2012, já foram quase
100 milhões de pessoas retiradas da
pobreza, o que torna o país responsável por mais de 70% da redução
da população em pobreza mundial.
Dessa maneira, a China cumpriu com
10 anos de antecedência o primeiro
objetivo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU,
erradicando a miséria absoluta.
Como esclarecido por Yang Wanming, embaixador da China no Brasil,
esse êxito pode ser explicado, primei-

Fonte: IMD Competitiveness Yearbook 2021

CHINA: TAXA DE POBREZA DE ACORDO COM A
LINHA DE POBREZA NACIONAL - % DA POPULAÇÃO

ramente, pela priorização da redução
da pobreza como agenda de Estado,
assegurando prosseguimento das políticas desenvolvidas a médio e longo
prazos. Além disso, a adequação das
estratégias à realidade local tem sido
fundamental na trajetória do país,
com foco nas condições de desenvolvimento das áreas pobres, elevação
dos níveis de escolaridade e qualificação da mão de obra carente, consideradas sempre as disponibilidades e

Fonte: World Bank 2021

atividades produtivas regionais.

Em terceiro lugar, a mobilização
simultânea do governo, sociedade e
mercado tem assegurado a convergência de esforços conjuntos, por
meio de incentivos tributários e outras políticas para promoção do fluxo
de talentos, capital e tecnologia de
localidades mais desenvolvidas para
outras menos favorecidas, emprego
da tecnologia digital para impulsio-
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nar novas formas de negócios e motivar o empreendedorismo e a criatividade na população de baixa renda,
bem como outros estímulos focados
na indústria, ciência e tecnologia,
educação, cultura saúde e consumo.
Por fim, a promoção da cooperação internacional também tem sido
cara ao governo chinês, que empreende esforços para combate à pobreza externa e implementação eficiente
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

D E S TA Q U E

149

O BRASIL NO WORLD COMPETITIVENESS
YEARBOOK 2011 - 2021

Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2011-2021

FATORES-CHAVE PARA A COMPETITIVIDADE
DA ECONOMIA BRASILEIRA

Convém pontuar que a edição
deste ano do WCY contou com a incorporação da Botswana no ranking,
ocasionando um deslocamento na
porção inferior.

Para além das condições sócio institucionais, destaca-se a importância
do setor privado no fortalecimento
do mercado de trabalho através, por
exemplo, de promoção de incentivos
e oportunidades para o desenvolvimento de habilidades da mão de obra.
Finalmente, os sistemas de saúde
e educação permanecem no centro
do bom desempenho dos países altamente competitivos e devem receber
atenção especial para avanços nas demais economias.
O ANUÁRIO DE
COMPETITIVIDADE MUNDIAL

O Relatório Internacional de Competitividade do IMD tem sido compilado pelo IMD World Competitiveness
Center e sua rede de parceiros nacionais desde 1989 e se baseia no modelo desenvolvido pelo Prof. Stephane
Garelli e publicado no livro Top Class
Competitors - How Nations, Firms
and Individuals Succeed in the New
World of Competitiveness (2006). Definindo competitividade como "o nível em que um país é capaz de promover um ambiente em que as empresas
possam gerar valor sustentável" são
avaliados quatro pilares: "Desempenho Econômico", "Eficiência do

Governo", "Eficiência Empresarial" e
"Infraestrutura". Para cada pilar, são
analisados 5 subfatores por meio da
contabilização de 334 critérios.

1. Desempenho econômico: avaliação macroeconômica da economia
doméstica, tendências de emprego
e preços;
• Economia doméstica; Comércio
Internacional; Investimento Estrangeiro; Emprego; Preços;
2. Eficiência do governo: extensão
a qual as políticas governamentais
conduzem à competitividade;
• Finanças públicas; Política Tributária; Estrutura Institucional; Legislação Empresarial; Estrutura Social;
3. Eficiência dos negócios: extensão
a qual o ambiente nacional incentiva a atuação inovadora, lucrativa e
responsável das empresas;

Fonte: WCY 2021

• Produtividade; Mercado de Trabalho; Finanças; Práticas de Gestão; Valores e Atitudes;
4. Infraestrutura: extensão a qual
os recursos básicos, tecnológicos,
científicos e humanos satisfazem
as necessidades do mercado.
• Infraestrutura Básica; Infraestrutura Tecnológica; Infraestrutura Científica; Saúde e Meio Ambiente; Educação.
As variáveis incluem tanto dados
estatísticos quanto de percepção. Os
dados estatísticos são indicadores macroeconômicos, cuja fonte são instituições nacionais e internacionais de estatística (como o IBGE no Brasil). São
coletados pelo IMD e seus parceiros
e possuem peso de 2/3 para o cálculo do ranking. Os dados de percepção
são compilados através do questionário de opinião executiva, coletados via
plataforma online entre os gestores de
alto escalão das empresas. Com peso
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de 1/3 na pesquisa, estes dados refletem o julgamento geral do empresariado sobre o país em questão.
No Brasil a pesquisa de opinião
está sob a responsabilidade do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral que
obteve respostas de 112 executivos
brasileiros de diferentes setores, regiões e portes de empresas, com o
intuito de obter uma representação
geral do país. Globalmente, a pesquisa para o World Competitiveness
Yearbook 2021 foi realizada entre os
períodos de fevereiro e maio de 2021.
O BRASIL NO WCY 2021

Em um momento de disrupção
das cadeias globais de produção, avanços extraordinários do desemprego,
queda nos níveis de produção, dentre
diversos outros desafios, a agilidade
e capacidade para inovação, a digitalização para sustentação do trabalho
e aprendizado remotos e a promoção
da coesão social a partir do bem-estar
social despontaram como fatores imprescindíveis à mitigação da crise.
Entretanto, esse enfretamento
eficiente baseado na inovação depende de três fatores: a existência
de talentos altamente qualificados;
a disponibilidade de capital e uma
regulamentação de apoio eficiente.
Nesse sentido, políticas educacionais
consistentes surgem como o critério
mais importante de longo-prazo, capaz de alavancar tanto o nível de produtividade quanto a capacidade para
desenvolvimento de atividades de
pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Esses são fatores muito caros ao
Brasil, que após quatro anos de ga-
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nhos de posição no ranking de competitividade se encontrou novamente
em posição de recuo.

A trajetória do Brasil no ranking
de competitividade mostra que na última década as condições do país têm
oscilado consideravelmente, tendo
caído de sua melhor posição em 2011,
44ª, para a sua pior, 61ª em 2017, em
um intervalo de apenas seis anos.
Os esforços para contenção dos gastos públicos e estabilização macroeconômica refletiram um avanço no
desempenho do país nos anos mais
recentes, mas figuraram grandes obstáculos diante dos desafios impostos
pela crise sanitário-econômica que
afligiu o mundo no ano de 2020.
A comunidade empresarial atuante no país foi convidada, a partir
da Pesquisa de Opinião Executiva
que compõe o estudo, a identificar 5
fatores-chave para a competitividade
da economia brasileira. O principal
aspecto de atratividade destacado
foi a abertura e as atitudes positivas,
seguido pela qualificação da mão de
obra. Do outro lado, o regime tributário foi evidenciado como o fator mais
crítico à competitividade do país, seguido pela estabilidade e previsibilidade política (figura 3).
Neste cenário desafiador, alguns
aspectos saltam à atenção nos ambientes político, econômico e social
do país, tais quais, o elevado grau de
endividamento absoluto e relativo, a
urgência de manobras em relação ao
teto de gastos, e as aceleradas transformações no mercado de trabalho
em um momento de alta digitalização
dos negócios. A análise mais aprofundada desses aspectos se dará com
base na estrutura proposta pelo IMD,
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isto é, seguindo os quatro fatores avaliados pelo WCY.
DESEMPENHO ECONÔMICO

Na média, o Brasil registrou um
avanço no desempenho econômico,
passando da 56ª para a 51ª posição
entre os rankings de 2020 e 2021.
Isso se explica pela evolução relativa
em termos de economia doméstica,
comércio internacional e preços. Por
outro lado, a retração da economia
mundial em decorrência da pandemia da COVID-19 levou a uma retração dos investimentos estrangeiros,
bem como se manifestou no aumento
do desemprego.

Uma análise mais cuidadosa dos
critérios considerados revela alguns
importantes pontos de atenção. Apesar de figurar entre as melhores economias do mundo (12º colocado)
em termos de Produto Interno Bruto (PIB), a avaliação em termos per
capta delega ao país a 54ª posição
no ranking. Além disso, a formação
de capital fixo, embora substantiva
em termos absolutos, (US$ 237,4 bilhões) está muito aquém do ideal em
relação ao PIB (16.4%), figurando na
58ª posição.
Outro aspecto interessante diz
respeito à participação dos diferentes
setores na economia: o setor de serviços, tradicionalmente menos intensivo em tecnologia, representa 72,8%
da atividade econômica, acima da
média mundial de 68,2%. A atividade
primário-exportadora também tem
participação no país acima da média
mundial, sendo de 6,8% contra 3,8%,
respectivamente. A indústria, por outro lado, representa apenas 20,4%
da atividade econômica, contra uma
média mundial de 27,6%. Esse quadro reflete a baixa diversificação da
economia brasileira, a qual se traduz,
por sua vez, na baixa complexidade
econômica, colocando o país na 46ª
posição dentre as nações avaliadas. A
previsão de crescimento de 3,2% do
PIB real, segundo o World Economic
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Outlook do FMI em abril de 2021,
coloca o país na 48ª posição. Já nas
previsões para inflação e desemprego
o país fica na 57ª e 55ª posições, respectivamente, com previsões de 4,8%
para a inflação anual e 14,2% para o
desemprego segundo o FMI (em abril
de 2021).
No que tange as relações comerciais internacionais, ainda que o Brasil tenha registrado um avanço de
10 posições, sua balança comercial
não é favorável com déficit de US$
12,5 bilhões, posicionando o país na
57ª colocação se avaliada em termos
absolutos e 46ª em relação ao PIB
(-0,86%). Além disso, o valor unitário das importações é consideravelmente superior ao valor unitário das
exportações, posicionando o país na
52ª posição (o indicador utilizado é
o Term of Trade Index medido pela
UNCTADSTAT, com índice de 91,9 em
abril de 2021).

Algo parecido ocorre quando analisamos o investimento internacional.
Embora se destaque no influxo de
investimentos estrangeiros, com estoques de investimento no país acima
da média dos países participantes no
estudo (US$ 640,7 bilhões no Brasil e
US$ 536,5 bilhões a média dos países
analisados). Segundo o World Investment Report da UNCTAD o balanço de
investimentos diretos em 2020 não
foi favorável, ficando o Brasil na 59ª
posição com US$ 46,35 bilhões em
termos absolutos e na 50ª posição no
percentual do PIB (-2,47%).
EFICIÊNCIA DO GOVERNO

Para o segundo fator avaliado no
WCY 2021, eficiência do governo, com
a entrada de Botwsana o Brasil volta
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a cair uma posição, ocupando novamente a 62ª colocação no ranking.
Isso coloca o país entre as três piores
economias do mundo no que tange a
atuação do governo na promoção da
competitividade, à frente apenas da
Venezuela e Argentina.

Uma análise por subfator mostra
que houve recuo em todos eles, com
exceção da legislação empresarial, a
qual se manteve estagnada. Assim,
apesar de ser o 20º colocado em relação ao crescimento real da dívida
total do governo (9,96% em 2020, relativamente baixo quando comparado
com a média de 16,13% entre os 64
países analisados), o déficit e a dívida
pública já elevados fazem com que o
país esteja entre os piores avaliados
do mundo, ficando o Brasil na 59ª e
53ª posições, respectivamente, com
US$ -196,96 bilhões de déficit e US$
1.429,47 bilhões de dívida pública em
2020, segundo o World Economic Outlook 2021 (IMF) . Isso reflete no alto
valor dos juros da dívida pública (13
,99%), ocupando a 58ª posição.
A percepção do empresariado vai
de encontro a essas observações, revelando uma descrença na eficiência
de gestão das finanças públicas (56º
colocado). Os resultados da pesquisa de opinião executiva colocam em
xeque também a adaptabilidade e a
transparência das políticas governamentais (58º e 53º), além de sugerirem dificuldades legais e regulatórias
na promoção da competitividade e
excesso de burocracia na condução
dos negócios (59º e 62º).

Esses resultados são agravados
pelas perspectivas para o endividamento público do país. O relatório
publicado pelo Ministério da Econo-
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mia, que projeta a trajetória da dívida pública para os próximos 10 anos
(de 2021 a 2030), estima que a Dívida
Bruta do Governo Geral (DBGG) representará 87,2% do PIB ao final de
2021, com base em um déficit primário estimado em 3,3% do PIB ao final
do ano. No médio prazo, esse crescimento da DBGG seria estabilizado.

Por outro lado, apesar da estabilização a médio prazo projetada
para a DBGG, espera-se que a Dívida
Líquida do Setor Público (DLSP) siga
trajetória ascendente até 2028, quando alcançará 76,5% do PIB. Como
esclarecido no relatório, "cenários
com o diferencial entre juros real e o
crescimento real do PIB mais elevado
e resultados fiscais abaixo do cenário
base levariam ambos os indicadores a
superar 100% do PIB, patamares associados a alto risco para a gestão do
endividamento público".

A promulgação da Emenda Constitucional nº 109 de março de 2021
configura estratégia fundamental
para controle da dívida pública, uma
vez que prevê a redução dos benefícios tributários nos próximos 8 anos,
limitando-os a 2% do PIB.
Evidentemente, as ações de enfrentamento à crise econômico-sanitária demandaram elevações dos dispêndios dos governos e dificuldades
para arrecadação por todo o mundo,
mas no caso brasileiro a previsão de
recuperação tardia agrava as incertezas e a instabilidade no mercado
financeiro: segundo o relatório do
Ministério da Economia, ainda que
controlado em relação a 2020, "o patamar da DBGG é alto em relação aos
níveis pré-COVID e, ainda mais, em
relação aos países emergentes pares".
Nesse cenário, a elevação das despesas de juros futuros que incidem
sobre a dívida pública soma-se aos
choques adversos para o desempenho macroeconômico do país e potencializa os desafios de estabilização
da dívida no médio prazo. Assim, a
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promoção de uma dinâmica favorável da dívida pública requer esforços
fiscais mais enérgicos, para além da
continuidade das reformas estruturais, tais quais administrativa, do pacto federativo e tributária.

O conjunto de variáveis que
avalia o ambiente regulatório brasileiro reflete claramente a urgência
por reformas administrativas e tributárias. O país se mantém na 59ª
posição neste subfator, figurando
entre os países menos competitivos
em praticamente todos os indicadores associados à abertura de novos negócios - 62º lugar na opinião
dos empresários, 60º no número de
procedimentos para abertura de um
novo negócio e 50º no tempo necessário para estes procedimentos.
Apesar dos avanços e simplificações
introduzidas na legislação trabalhista em 2017, o país aparece ainda
apenas na 61ª posição na opinião
dos empresários. É também negativa a opinião dos entrevistados sobre
o sistema tributário brasileiro, que
com a nota média de 7,97 (em 10)
coloca o Brasil na 62ª posição. Os
mesmos entrevistados consideram
que haja no país subsídios que distorcem a atividade econômica (nota
3,41, ficando na 58ª posição) e um
número inapropriado de empresas
estatais (nota 4,68; 49ª lugar).
Lamentavelmente o Brasil ocupa
este ano a última posição no subfator que avalia a estrutura social do
país. Neste bloco são avaliados diversos aspectos da sociedade entre
eles a criminalidade, a desigualdade
de renda e a desigualdade de gênero.
Ocupando o 60º lugar no indicador
de homicídio com uma taxa de 27,38
homicídios para 100.000 habitantes
o Brasil fica acima da Rússia e Colômbia em níveis de homicídio comparáveis com o México, Venezuela e
África do Sul. Quando perguntados
se a justiça brasileira é compatível às
necessidades do país, os entrevistados na pesquisa de opinião colocam
o país apenas no 52º lugar. Nos in-
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dicadores de desigualdade o Brasil
aparece na 63ª posição no coeficiente GINI medido em 2019, com 53,4
pontos e com 10,4% da população
entre os 40% mais pobres, ficando
na 56ª posição. Já os indicadores de
desigualdade de gênero revelam a
baixa presença de mulheres em cargos públicos (14,62% dos parlamentares, ficando na 59ª posição) e um
índice de desemprego de mulheres
38% superior ao de homens (56º lugar). O país ocupa apenas a 57ª posição no Índice de Desigualdade de
Gênero, medido pelas Nações Unidas
em 2019.
EFICIÊNCIA DOS NEGÓCIOS

O Brasil perdeu duas posições no
fator eficiência dos negócios, ocupando agora a 49ª colocação. Isso porque,
apesar de avançar em produtividade
e eficiência, com ganho de oito posições para produtividade da indústria
(49º em 2021 e 57º em 2020) e de
dezesseis para uso de ferramentas digitais e tecnologias (de 56º para 40º
entre os dois anos), e no subfator práticas de gestão, com ganho de nove
posições para empreendedorismo
(51º em 2020 e 42º em 2021), houve
retrocesso nos três outros subfatores.
O baixo custo da unidade de trabalho para a economia (variação de
-5,87 em 2019 em relação a 2018,
colocando o Brasil na 3º posição), a
remuneração total por hora trabalhada na indústria (US$ 2,93 segundo o
Passport GMID, produzido pelo Euromonitor Internacional 2021, ficando
o Brasil na 12a posição), a baixa ocorrência de greves (0,04 dias perdidos
em média entre 2017 e 2019, segundo o ILO Database, ocupando o 14º
lugar) e a remuneração em cargos
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de gestão (média de US$ 93.850, segundo o HCM International em abril
de 2021, ficando no 15º lugar) são
destaques positivos para o país. Por
outro lado, o baixo crescimento da
força de trabalho (-6,13%; 62º lugar),
a baixa atratividade de trabalhadores
estrangeiros (0,49% dos trabalhadores de 20 a 64 anos; 59º) e a insignificância da experiência internacional
entre gestores (58º) revelam dificuldades para desenvolvimento do mercado de trabalho.

Em relação ao mercado financeiro, o Brasil se destacou no número
de ofertas públicas primárias em
2020 com investimentos na ordem
de US$6,5 bilhões de dólares (6º colocado) e de fusões e aquisições em
2019 (1.370, ficando no 18º lugar).
Entretanto, a dificuldade sentida pelos empresários para acesso ao crédito (59º), a restrição oferecida pelas
dívidas corporativas à capacidade de
competição das empresas (51º) e o
baixo acesso aos serviços financeiros
(49º) sugerem limitações no sistema
financeiro local.

Finalmente, apesar da percepção
dos executivos de alta flexibilidade
e adaptabilidade das pessoas diante
de novos desafios (10º), não parece
haver no país um bom entendimento
acerca da necessidade de reformas
econômico-sociais (57º) e de ações
para globalização (42º), e nem tampouco solidez e eficiência nos processos de transformação digital nas
empresas. Além disso, acredita-se
que a imagem do Brasil no exterior
não encoraja o desenvolvimento dos
negócios (61º). Tais fatores refletem
e são refletidos pela ausência de um
sistema de valores que apoie a competitividade (58º).
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INFRAESTRUTURA
O quarto e último fator considerado refere-se às condições de infraestrutura do país, tendo registrado
avanço de uma posição (de 53ª em
2020 para 52ª em 2021). Esse movimento se justificou pelos ganhos em
infraestrutura básica e saúde e meio
ambiente, graças sobretudo à redução
dos custos da energia elétrica para a
indústria (42ª para 36ª posição).
Vale observar que as condições demográficas, naturais e geológicas conferem ao Brasil grandes oportunidades,
mas resguardam também uma série de
desigualdades regionais. Isso explica a
péssima colocação do país no que tange
a distribuição de infraestrutura de bens
e serviços (61º), a qual se dá de forma
pouco eficiente, de acordo com os resultados da pesquisa de opinião.

Além disso, o Brasil perdeu uma
posição para infraestrutura tecnológica, figurando entre as dez piores
economias avaliadas. Apesar de bem
colocado em fatores como investimentos em telecomunicações (0,5%
do PIB em 2020, ficando na 21ª posição) e custos com telefonia móvel
(12º), a percepção empresarial sugere inadequação das tecnologias
comunicacionais aos requerimentos
dos negócios (58º colocado), inadequação do tratamento da segurança
cibernética pelas empresas (58º),
indisponibilidade de recursos para
desenvolvimento tecnológico (59º)
e indisponibilidade de talentos
com habilidades digitais e tecnológicas (60º). Outros fatores como a
fraca cooperação público-privada
(56º), a insuficiência do apoio legal ao desenvolvimento e aplicação
de tecnologias (54º) e a indisponibilidade de engenheiros qualificados no mercado de trabalho (53º),
além da qualidade da infraestrutura
com baixa velocidade de banda larga (36,3Mbps contra uma média de
56,5Mbps entre os países analisados e 119,1 em Singapura, país líder
neste indicador), também despon-

tam como críticos à infraestrutura
tecnológica do país.

A análise da infraestrutura científica, por sua vez, revela algumas
contradições importantes de serem
observadas. O Brasil é o 12ª país que
mais investe em P&D (US$ 21,87 bilhões) e o 35º se avaliado em relação
ao PIB (1,17%), apesar de se localizar abaixo da média dos países analisados (1,53%) e significativamente
abaixo dos países líderes neste indicador (Israel 4,93%, Coreia do Sul
4,64% e Taiwan 3,49%). Além disso,
a publicação de artigos científicos e a
aplicação de patentes também se destacam, conferindo ao país as 11ª e 24ª
colocações. Não obstante, o número
de patentes em vigor por 100.000 habitantes é de apenas 6.1, contra uma
média mundial de 459.6, de forma
a ocupar o 53º lugar. Além disso, a
proporção de graduados em tecnologia da comunicação e informação,
engenharia, matemática e ciências
naturais (18,37%) está consideravelmente distante da média nacional
(24,82%), destinando ao país a 54ª
posição no ranking. Embora ranqueado em 18º lugar, os gastos empresariais em P&D marcam apenas US$
10,153 milhões, contra uma média
mundial de US$ 22,065 milhões.

Finalmente, chegamos ao último subfator avaliado no WCY 2021:
a educação. Tal como na edição de
2020, o país perdeu mais uma posição, chegando agora ao último lugar
no ranking, isto é, à 64ª posição. Parte desse declínio se explica pelo recuo da 9ª para a 12ª posição no que
tange os gastos públicos totais em
educação, e da 44ª para a 45ª quando avaliados em termos per capita:
enquanto o mundo investe em média

U﹩S 6,873 por estudante, no Brasil
esse valor é de apenas US$ 2,110.

Além disso, não foram registrados avanços nos demais critérios. A
taxa de matrículas no ensino médio
(62ª) não ultrapassa os 68,7%, enquanto a média mundial é de 92,5%.
Da mesma forma, a proporção de
acesso ao ensino superior no país é
de apenas 21,3% das pessoas entre
25 e 34 anos de idade, contra uma
média de 43,5% no mundo. A mobilidade estudantil de nível superior,
seja saindo ou entrando no país, também é muito baixa, se apresentando
como um limitante à experiência
internacional. As taxas aluno-professor para educação fundamental e
ensino médio são de 23,92 e 24,41,
respectivamente, muito acima das
médias mundiais de 16,30 e 13,64.

Essas condições refletem no
baixo desempenho dos estudantes
brasileiros nas avaliações internacionais, que alcançam média de apenas 400 no PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
- (54º; média mundial de 471) e 87
no TOEFL (43º; média mundial de
89). Vale pontuar ainda que apenas
27,2% dos alunos não ficam abaixo
do mínimo desejável no PISA, enquanto a média nacional é de 58,6%.
Além disso, o analfabetismo atinge
6,8% da população acima de 15 anos
(59º colocado), sendo a média mundial de apenas 2,6%.
Desde 2014, está em vigor o
Plano Nacional de Educação (PNE),
lei que estabeleceu 20 metas para a
educação brasileira com horizonte
máximo de 2024. Entretanto, tem-se observado um descomprometimento dos governos com políticas de
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médio e longo prazos, resultando em
insuficiência na execução dos planos
de ação estabelecidos.

A meta do PNE para o ensino
médio (meta 3) trazia como primeiro objetivo a universalização, até
2016, do atendimento escolar para
toda a população entre 15 e 17 anos.
Entretanto, já em 2020, 4 anos após
o teto estabelecido, apenas 94,5%
do público alvo estavam na escola.
Além disso, faltando apenas 3 anos
para o fim do período de vigência
deste PNE, a taxa de jovens cursando o ensino médio em 2020 era de
75,4%, quase 10% distante do segundo objetivo para 2024 (85% dos
jovens de 15 a 17 anos matriculados
no ensino médio).
Alfabetizar todas as crianças,
no máximo, até o final do 3º ano
do ensino fundamental até 2024, é
a 5ª meta do PNE. Porém, em 2016,
apenas 45,3% das crianças deste
nível tinham aprendizagem adequada em leitura, 66,1% tinham
aprendizagem adequada em escrita
e 45,5% tinham aprendizagem adequada em matemática. Já a meta 9
visava elevar a taxa de alfabetização
da população com 15 anos ou mais
para 93,5% até 2015 e, até o final da
vigência do Plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir para
13,5% a taxa de analfabetismo funcional. No entanto, já em 2018, 29%
da população alvo ainda eram considerados analfabetos funcionais e,
em 2020, 5,8% da população alvo
ainda não sabiam ler e escrever.

No que tange a educação superior (meta 12), os objetivos para
2024 incluem aumentar a taxa bruta
de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a
24 anos e certificar que 40% das novas matrículas sejam em instituições
públicas, assegurando a qualidade
de ensino. Para os dois primeiros,
em 2020 alcançaram-se as marcas
de 48,6% e 23,8%, o que revela ritmos bastante distintos de avanços
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na meta. Não há resultados parciais
para o terceiro objetivo.

Nesse ponto, vale observar que,
ainda que a qualidade da educação
oferecida pelas universidades brasileiras posicione o país na 33ª posição, a pontuação alcançada pelo
país é de apenas 7,96 no ranking do
Times Higher Education, enquanto a
média mundial é de 15,03.

A baixa valorização do professor
no Brasil pode explicar, em alguma
medida, as altas taxas aluno-professor registradas. Embora a meta 17
do PNE trouxesse a valorização dos
profissionais da educação básica a
fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com
escolaridade equivalente até 2020,
neste mesmo ano, o salário médio
dos professores correspondia a apenas 78,5% do salário dos demais
profissionais. Isso pode explicar,
também, a dificuldade na promoção
da formação continuada de professores da educação básica, sendo que
em 2020 apenas 39,5% deles tinham
acesso à essa formação (contra uma
meta de 100% para 2024).
O sucesso das demais metas do
Plano dependia e depende, em larga medida, do êxito da última meta
(meta 20), que traz a ampliação do
investimento público em educação
pública de forma a atingir o patamar
de 7% do PIB do país até 2019 e 10%
até 2024. Entretanto, como apresentado pelo WCY 2021, em 2019, os
gastos públicos totais em educação
correspondiam a apenas 5,9% do
PIB, o que revela um grande desafio
para cumprimento também da meta
final, sobretudo no atual contexto de
congelamento dos gastos.

A insatisfação dos executivos
quanto à convergência entre os sistemas educacionais em todos os seus
níveis e as necessidades de uma economia competitiva reafirma o baixo
desempenho brasileiro: o país é o
63º colocado em relação à relevância
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da educação primária e secundária
para as exigências do sistema produtivo, 59º quando se avalia a educação
universitária e 57º quando se trata
da educação executiva. A adequação das habilidades linguísticas dos
trabalhadores às necessidades das
empresas também deixa a desejar,
delegando ao país a 63ª posição.

Existe um movimento de expansão da educação profissional técnica
de nível médio (meta 11 do PNE) no
país: o número de matrículas passou
de 997.258 em 2007 para 1.901.477
em 2020, valor ainda distante, entretanto, da meta de 5.224.584 para
2024. O segundo objetivo, de expandir a pelo menos 50% a participação
da rede pública nessas matrículas,
também está muito aquém do idealizado, sendo que em 2020 apenas
19,6% das novas matrículas dessa
modalidade eram na rede pública.
Não obstante, as metas para expansão do número de mestres e doutores titulados no âmbito do PNE têm
logrado êxito: em 2019, eram 68.877
novos mestres (meta de 60 mil até
2024) e 24.290 novos doutores (meta
de 25 mil até 2024). Entretanto, a ausência de um sistema produtivo complexo e intensivo em tecnologia, como
já mencionado, coloca em questão a
capacidade de absorção e pleno aproveitamento das competências formadas internamente.

Diante disso, sugere-se que a
formação de habilidades e capacidades relevantes ao contexto produtivo do país deve orientar as políticas de educação e capacitação
para o mercado de trabalho, o qual
deve, por sua vez, oferecer condições para a continuidade do processo de aprendizado pela experiência
ao longo da vida dos indivíduos.
Assumir o caráter sequencial do
aprendizado é fundamental para se
pensar estratégias que garantam a
compatibilidade entre oferta e demanda e evitem a obsolescência do
conhecimento produzido.
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AMM manifesta repúdio ao veto presidencial à inclusão
dos municípios de Minas Gerais à Sudene
Belo Horizonte - MG, 24 de junho de 2021
A Associação Mineira de Municípios (AMM), na defesa dos 853
municípios mineiros, manifesta REPÚDIO ao veto do senhor presidente da
República à inclusão dos municípios de Minas Gerais à Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), aprovada pelo Congresso Nacional
com apoio da bancada mineira.
Tal injustiça, atendendo interesses da equipe econômica do Governo
Federal, evidencia total insensibilidade social contra uma luta histórica por justiça
socioeconômica dos municípios em comento, que necessitam de urgente apoio
para o desenvolvimento sustentável da região.
“Confiamos agora na representatividade do Congresso Nacional na
derrubada do veto, restabelecendo uma justiça social até então consolidada
pelos representantes do povo brasileiro”, conclama o presidente da entidade,
Julvan Lacerda.
Somos 853. Somos Minas Gerais. E, juntos, somos muito mais!
Associação Mineira de Municípios.
Associação Mineira de Municípios.
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Encontrei esta mensagem, que transcrevo integralmente a seguir, entre os quase quatrocentos
discursos proferidos por JK durante o seu mandato na Presidência da República. Transmitida pela
Voz do Brasil, bem no início de seu governo, em 17 de fevereiro de 1956, esta mensagem versa sobre as primeiras manifestações sobre o seu programa governamental e aborda relevantes questões
daquela época, entre as quais, a necessidade imperiosa de se fazer o país crescer vigorosamente
– mantendo-se um rígido controle das despesas e das contas públicas para se evitar os déficits orçamentários e, de outro lado, governando de porta abertas, sem ódios ou ânimo de vingança.
Este importante pronunciamento de JK integra – além de outros 250 – um conjunto de textos e narrativas sobre a trajetória política deste que é considerado um dos mais notáveis personagens da nossa
história. Sob o título de JK – Profeta do Desenvolvimento lançada em 2018 por MercadoComum, esta
obra busca resgatar – de forma desideologizada e despolitizada, o debate sobre a reconciliação do Brasil
com o desenvolvimento e o crescimento econômico vigoroso, contínuo, consistente e sustentável.
O texto abaixo, sem nenhuma dúvida, mais do que uma provocação nesse sentido, é uma sinalização clara e precisa de que podemos ser os senhores do nosso tempo e de nossas realizações. Só
depende de nós mesmos!

“Brasileiros,
Depois de quinze dias de empossado na Presidência da República,
venho transmitir ao povo as minhas
primeiras impressões, mostrar-lhe o
quadro de alguns problemas do país
e dos propósitos do Governo, o que,
aliás, farei frequentemente. Começo
a cumprir a promessa de governar
de portas abertas, sem nada esconder
ou disfarçar. Desejo manter o povo
informado de tudo o que pensamos
e fazemos no governo, sendo este um
direito do povo e da nossa parte um
dever. Quero que todos os atos da minha administração sejam conhecidos,
olhados e analisados livremente.
Chego a este posto vindo de muito
longe, de muitos meses de peregrinação e combatividade, de grandes
lutas e duros sofrimentos, de ferozes
incompreensões e pesadas injustiças
como candidato à Presidência da República. Mas não estou fatigado, nem
desencantado. Não trago no coração
nem ódio, nem ressentimento, nem
ânimo de vingança. Do apoio do povo,
das suas aclamações nos comícios e
dos diálogos com as populações de todos os quadrantes do Brasil — recolhi
a força interior, a flama idealista, a
energia vital e a capacidade de trabalho com que sempre me colocarei à
altura das minhas responsabilidades

e dos meus deveres de chefe de Estado. Foi o povo que me trouxe até aqui
com os seus votos e a sua solidariedade, e ao povo, por isso, quero fazer a
doação, durante cinco anos, de todas
as minhas horas, de todas as minhas
preocupações, de toda a minha vida a
serviço dos seus interesses e das suas
necessidades. O povo, que me ouviu
do Amazonas ao Rio Grande do Sul,
pode ficar certo de que estarei sempre
ao seu lado, de que não esquecerei os
seus problemas e não decepcionarei
as suas esperanças.
Nos princípios de outubro, no dia
em que se pôde verificar como certa
a minha eleição, pensei comigo mesmo: isto não é o fim, é o começo. Era o
fim, era o encerramento de uma campanha eleitoral, mas era sobretudo o
começo de uma obra de governo com
que vou retribuir ao povo a sua confiança. No dia da minha posse, com as
aclamações consagradoras do povo
nas ruas e a tão honrosa presença
em nosso território da representação
diplomática de sessenta e um países
estrangeiros, vi naquele espetáculo
emocionante e inesquecível o coroamento de uma vitória; e não apenas
a vitória da minha candidatura, mas
de uma causa, de uma bandeira e de
um programa.
Aqui estou agora para falar à

Nação, depois de quinze dias de governo. Não posso dizer que tenha tido
surpresas, nem que me esteja defrontando com problemas inesperados.
Conhecia a situação do Brasil, conhecia principalmente as dificuldades de
vida do povo brasileiro, empobrecido cada vez mais na desvalorização
de uma moeda que perde cada dia,
na desordem da inflação, um pouco
mais do seu valor aquisitivo. Todas
as dificuldades do povo, com efeito,
se resumem nesta palavra terrível e
nesta realidade devoradora: a inflação. A inflação determina a alta dos
preços e a penúria do povo, o que
significa a desordem em toda a situação econômica do país e sacrifícios
já insuportáveis para a classe média
e a classe operária. E é neste terreno,
é pelo combate incessante e intransigente contra as causas e os efeitos
da inflação, que temos de começar. E
é neste terreno que já comecei a agir
com as minhas primeiras decisões e as
minhas primeiras providências, tendo
em vista que o problema fundamental
do governo é enfrentar a gravidade
da crise inflacionária.
Para atingir este objetivo, vamos
lutar em duas frentes: uma política
de rigorosa economia e poupança nos
gastos, com a supressão de despesas
supérfluas ou adiáveis, com o corte de
todos os investimentos oficiais para
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obras suntuárias, isto por um lado;
uma política de desenvolvimento em
largas proporções, com os recursos
oficiais e os estímulos à iniciativa
privada concentrados no esforço do
aumento de produtividade, com um
programa de enriquecimento pela reestruturação econômica do país, isto
por outro lado.
Bem sei, e esta é a lição da experiência, e esta é a lição dos economistas
e financistas: não se pode combater
a inflação só por compressão, mas
por compressão e expansão. Levando
em conta esse princípio é que tenho
dois programas que se harmonizam
e entrosam num só objetivo: um programa de longo alcance e caráter
estrutural, amplo e profundo, com
base no trinômio energia, transporte
e alimentação, mas cujos resultados
só serão apreciados e aproveitados
por inteiro dentro de quatro ou cinco
anos; e um programa de emergência,
com providências imediatas e realizações rápidas, que venham dentro
de alguns meses melhorar a situação
do povo no seu primeiro e angustioso
problema do custo da vida a subir por
efeito da onda inflacionária conjugada com a escassez e a insuficiente circulação dos gêneros alimentícios no
território nacional.
Para a realização do meu programa estrutural e de longo alcance,
comecei por criar, mediante decreto
assinado no primeiro dia do governo,
o Conselho do Desenvolvimento, que
terá a incumbência de estruturar as
minhas ideias e a minha política de
expansão econômica do país, preparando planos e programas de ação,
sugerindo projetos de leis e atos administrativos, em articulação com os
ministérios e demais órgãos da administração. Atingiremos, estou certo,
as metas anunciadas na primeira reunião ministerial e outras que ainda
estão sendo elaboradas. E aproveito a
ocasião para esclarecer que essas metas não visam a beneficiar nenhuma
região do Brasil, isoladamente, mas a

todas as áreas do país, sem distinções
nem fronteiras internas. Assim, respondo prazerosamente aos trinta e
oito parlamentares que me dirigiram
um memorial com apelo pela incorporação do Norte e do Nordeste à economia do Brasil, o que nunca deixou de
estar nas minhas cogitações. Acolhi
com satisfação as sugestões que me
enviaram e que serão estudadas com
interesse e solicitude no Conselho do
Desenvolvimento.
Mas o povo não pode esperar até
que o programa estrutural do governo produza todos os seus efeitos. Sei e
sinto que o povo precisa de algumas
medidas imediatas de defesa contra
a inflação, de algumas providências
que venham melhorar as suas condições de vida e tornar menos cruel
o seu drama cotidiano pela mera
subsistência. É do meu programa de
emergência, a ser executado imediatamente com medidas rápidas e produtivas no setor do crédito rural e
a construção de uma rede de silos e
armazéns, que poderá estar pronta e
em funcionamento dentro de poucos
meses, resolver o problema da conservação e distribuição dos gêneros
alimentícios, com uma repercussão
favorável no custo da vida.
Ao lado disto, estou empenhado numa política de compressão de
despesas, de rigorosa economia, de
intransigente defesa dos dinheiros
públicos. Uma política de poupar nos
gastos, de evitar novas despesas, de
impedir a má aplicação ou a pulverização dos recursos orçamentários.
Neste sentido, com energia e espírito
de justiça, serei severo com os displicentes, os indiferentes à sorte do
povo, e, sobretudo, com os desonestos, os corruptos, os responsáveis por
malversações dos dinheiros públicos.
Pode estar certo o povo de que nem
um cruzeiro que seja dos dinheiros
públicos será aplicado senão em serviços de interesse público. Assim, com
uma das medidas mais salutares e decisivas para deter a inflação, espero
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alcançar, embora não ainda este ano,
mas proximamente, o indispensável
equilíbrio orçamentário.
E aqui me aproximo do problema
do dia, que é o aumento de vencimentos dos servidores civis da União, em
curso no Congresso com o projeto
de reclassificação de cargos e funções. Desejo enfrentar o assunto com
lealdade e franqueza. Com o pronunciamento que vou fazer, estarei
defendendo ao mesmo tempo os verdadeiros interesses do funcionalismo
e os legítimos interesses do povo em
geral. As promessas que fiz ao funcionário público, como candidato, serão
cumpridas pelo chefe do governo.
Afirmo e proclamo, neste sentido, que
a minha opinião é que aos servidores
civis deve ser concedido um aumento
de vencimento equivalente ao que foi
votado para os militares, seja dentro de um plano justo e razoável de
reclassificação, seja mediante uma
equiparação dos padrões atualmente
vigorantes no funcionalismo civil aos
padrões das patentes militares. Esta
é a minha opinião, que me sinto no
dever de tornar pública, sobretudo
quando de tantos lados vem sendo solicitado o meu pronunciamento.
Não devemos fazer distinções entre civis e militares, pois são todos
igualmente servidores do Estado, merecedores de idêntica consideração,
uns e outros com as mesmas dificuldades de vida.
Fixada esta opinião — que não
deixará nos servidores do Estado
nenhuma dúvida a respeito do meu
propósito de ir ao encontro de suas
aspirações e necessidades, tratando-os com solicitude e espírito de justiça
— devo manifestar-me também sobre
o plano de reclassificação no estado
em que se encontra atualmente. Consideramos de início que ele acarretaria ao Tesouro uma despesa da ordem
de vinte e dois bilhões de cruzeiros,
dada a sua extensão ao pessoal das
autarquias industriais, aos inativos
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e pensionistas, enquanto o aumento
equivalente ao dos militares — ou por
uma equiparação segundo os padrões
vigorantes ou por uma reclassificação
com igual teto no quantum — acarretará, avaliada com aquela mesma
extensão, uma despesa prevista da ordem de catorze biliões, quantia ainda
muito pesada para os cofres públicos,
como se vê, mas não tão desproporcionada.
E já imaginou o povo o que significam essas despesas com aumentos
concedidos depois da votação da lei
orçamentária, despesas sem a cobertura de correspondente receita? Significam déficits, por força de despesas
impreteríveis, déficits fatais, obrigando o governo a lançar mão de maiores
emissões e dificultando cada vez mais
o combate à inflação. Num ritmo assim acelerado, corremos o perigo de
cair na inflação galopante, quando a
autoridade governamental se afunda
impotente na rotina de fazer rodar a
máquina de imprimir dinheiro e lançar cédulas que a cada instante valem
menos. Para o povo, isto ocasionaria
o asfixiamento, a desordem, o caos, o
caminho aberto para o desespero e a
agitação social.
Mas não é o déficit orçamentário
a única razão que me coloca em posição contrária ao plano de reclassificação no seu estado atual. A outra,
igualmente decisiva, é que ele não
atende aos interesses do próprio funcionalismo, nem à organização técnica dos servidores públicos. E uma
reclassificação mal feita é pior do que
nenhuma reclassificação, pois, se assim for votada, nunca mais permitirá
uma autêntica, justa e perfeita reclassificação. Trata-se de um assunto
técnico, a ser tratado tecnicamente. O
projeto como se encontra no momento carrega no seu bojo contradições
aberrantes e injustiças intoleráveis.
Eis algumas delas: corrida aos níveis
mais altos, criação de novas séries de
classes, paralelismo, superposição e
duplicidade de funções, subversão ra-
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dical da hierarquia, desinteresse para
com certas carreiras, desproporção
das tabelas, descalabro financeiro
das autarquias. Foram concedidas
elevações de um, dois, três, quatro,
cinco, seis e, até, sete níveis de classificação e vencimentos, subvertendo-se
por completo a hierarquia funcional.
Houve classes de funcionários beneficiados com aumento de 70%. Enquanto outras ficaram em 20 e 30%, restando algumas que nenhum aumento
tiveram, como se fosse possível a existência de castas entre os servidores
do Estado. Sou partidário do aumento para os funcionários, mas não das
injustiças do aumento.
Uso uma imagem para oferecer à
opinião pública uma ideia do que é o
plano de reclassificação nos termos
em que se encontra atualmente: se
aprovado, isto seria como se o presidente da República nomeasse, num
só dia e com uma só penada, cerca de
duzentos e cinquenta mil novos funcionários nos padrões atuais, ou seja,
aproximadamente, o total do funcionalismo civil existente no momento.
Seria como se fosse dobrado, num dia,
o número dos funcionários. Poderia o
povo compreender um tal gesto e poderia a Nação perdoar a um chefe de
Estado uma tal conduta?
Estes são os dados que me foram
fornecidos objetivamente e que me
levaram à convicção de que, em vez
da adoção do plano de reclassificação nos termos em que se encontra,
devemos todos, o Poder Legislativo
e o Poder Executivo em colaboração,
procurar uma solução mais favorável
para o próprio funcionalismo e mais
adequada aos interesses do Estado.
Pareceu-me, ao primeiro exame
mais atento do problema, que a melhor solução agora seria o aumento
de vencimentos a ser concedido em
equivalência ao que foi votado para
os militares, preparando-se em seguida, pelo trabalho de órgãos técnicos,
um novo, verdadeiro, legítimo e justo
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plano de reclassificação.
Ontem, porém, estive em contato
com representantes de duas prestigiosas e autorizadas organizações de
classes do funcionalismo, a União Nacional dos Públicos e o Grêmio dos Oficiais Administrativos, Escriturários e
Datilógrafos Federais, que me afirmaram contar com o apoio de mais oito
associações. Todos se declararam, nas
entrevistas comigo, igualmente contrários ao plano de reclassificação
no estado em que se encontra atualmente, considerando-o inviável pelas
despesas desproporcionadas aos recursos da União, e insatisfatório pelas injustiças e desajustamentos que
provocaria dentro do próprio funcionalismo. Concordaram todos com os
argumentos que desenvolvi acima e
que lhes expus, nos dois encontros.
Fizeram-me sentir, porém, que a aspiração do funcionalismo é o aumento
com uma reclassificação imediata e
não o aumento puro e simples, nos
padrões vigentes. Prontificaram-se
para isso a apresentar em colaboração com o D.A.S.P., um novo plano de
reclassificação, sem as injustiças e os
ônus astronômicos do que se encontra
em curso, plano que seria submetido
imediatamente à aprovação dos líderes parlamentares para que fosse
apresentado, logo na próxima semana, como um substitutivo no Senado.
Demonstraram-me que é possível
a reclassificação, nesse substitutivo, com a mesma despesa total que
acarretaria o aumento nos padrões
vigentes em equivalência ao aumento
concedido aos militares. Afiançaram-me, em suma, que a reclassificação
poderá ser feita com as despesas num
teto de pouco mais de sete biliões de
cruzeiros, que serão de fato catorze
bilhões, com a sua extensão já aludida
às autarquias industriais, aos inativos
e pensionistas, mas de qualquer forma a mesma despesa prevista para o
caso do aumento de vencimentos nos
padrões vigentes.
Declarei-me de inteiro acordo com
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as ponderações e as sugestões daquelas duas organizações de classe do
funcionalismo, que me foram trazidas
por intermédio de seus representantes. Só me havia colocado em posição
contrária ao plano de reclassificação
por causa de suas despesas desproporcionadas e das suas injustiças em
relação ao próprio funcionalismo. Se
cessam as contraindicações, igualmente cessam as minhas objeções.
E me disponho a colaborar através
de entendimentos com os líderes no
Congresso a fim de que um substitutivo possa ser apresentado dentro de
alguns dias no Senado, satisfazendo a
todos, ao Parlamento, ao Governo, aos
funcionários.
Mesmo assim, não quero esconder
da Nação, antes desejo proclamar,
que uma situação nova de agravação
do déficit orçamentário estará criada com os aumentos de vencimentos:
não participei da elaboração do orçamento de 1956, que foi votado antes
da minha investidura na Presidência
da República e que tenho apenas de
executar da melhor maneira. Embora,
por circunstâncias bem compreensíveis e justificáveis, somente depois
de votado o orçamento o Congresso
venha votando os aumentos, esses ficaram, por isso, sem cobertura e sem
receita correspondente no orçamento, indo para o sistema das consignações em leis autorizativas de créditos
adicionais, os quais só poderão ser
atendidos com emissões, isto é, com a

fabricação de dinheiro.
Calcula-se — e digo calcula-se
porque ainda não foram votados todos os aumentos — que o déficit por
efeito da elevação dos vencimentos
dos civis e militares — aí compreendidos também o dos inativos, o dos pensionistas, o do pessoal das autarquias
industriais, além do já previsto de
operação dessas mesmas autarquias
industriais — calcula-se que o déficit
no orçamento de 1956 ficará entre
vinte e vinte-e-cinco bilhões de cruzeiros. E isto significa, repito, dinheiro a
ser emitido, porque não foram dados
ao governo novos recursos de arrecadação e de receita no mesmo orçamento. Vinte bilhões de cruzeiros — e
peço a atenção para o contraste que
se torna espantoso, por indicar que
este ano pode ser um ponto culminante no ritmo crescente e acelerado da
crise inflacionária — vinte bilhões de
cruzeiros são todo o dinheiro emitido
de 1930 a 1947. Poderemos chegar
deste modo à situação dramática de
emitir num só ano o volume total de
papel-moeda que foi emitido em dezessete anos.
Se fosse aprovado o plano de reclassificação como se encontra atualmente, então o déficit se situaria entre
trinta e trinta e cinco biliões de cruzeiros, o que representaria a metade
do orçamento de 1956, cujo total é de
setenta bilhões, e muito mais do que
todo o orçamento de 1952, cujo total
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foi apenas de vinte-e-cinco bilhões. E
não há eloquência que suplante o terrível impacto desses números.
Desejo que o povo conheça de
perto e de frente a realidade. Não
sou o responsável pela situação que
estou expondo. Esta é a herança que
recebi, e não poderia ser mais terrível, nem mais ameaçadora. Não vou
ficar, porém, de braços cruzados, em
atitude de Cassandra. Vou lutar e enfrentar todas as dificuldades; de um
lado, com um rigoroso e inflexível
programa de economia nas despesas
e de adiamento nas autorizações orçamentárias, o governo fará baixar o
volume de déficit. Por outro lado, vou
promover a fundo e com intensidade a
expansão econômica do pais, de modo
a criar riquezas que ofereçam recursos suplementares para enfrentarmos
o déficit e impedirmos que as ondas
de inflação subam até o ponto de a todos devorar, aos inocentes como aos
responsáveis por esta sua propagação
como uma praga.
Mas não chegaremos à catástrofe econômica nem ao colapso financeiro. E, para essa reação saudável
e forte, espero contar antes de tudo
com o apoio e a colaboração dos representantes do povo na Câmara dos
Deputados e dos representantes das
Unidades Federativas no Senado Federal. Na verdade, não é o Congresso
que deve ser responsabilizado pela
situação. Ao contrário. O que tem
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faltado há mais de um ano no Brasil,
provocando o desequilíbrio da situação política e agravando a desordem
da situação econômica, é o entendimento natural, é a colaboração imprescindível entre o Poder Legislativo
e o Poder Executivo, num regime em
que os Poderes do Estado são caracterizados constitucionalmente como
harmônicos entre si.

fundo, com toda a nitidez, das nossas
dificuldades até agora mal divulgadas. Vejo que o povo já está cansado
de engodos, ilusões, aparências e mentiras. E prefere agora olhar de frente,
corajosamente, a realidade difícil e
saber que sacrifícios são necessários
de todos — governo e particulares —
para que se realize uma recuperação
material e moral na estrutura do país.

E harmônicos, realmente, são
hoje o Poder Legislativo e o Poder
Executivo, tendo o governo a honra
de contar no Congresso com uma sólida base parlamentar e estando o
Congresso prestigiado pela colaboração e pelas luzes que lhe solicita
o governo para a solução dos problemas nacionais. Neste sentido, espero e confio que o Congresso, para
ajudar o governo a enfrentar o déficit orçamentário, votará leis com
recursos de novas receitas, como a
da reforma de tarifas e outras que o
Poder Executivo solicitará em próximas mensagens. Somente assim, com
novas fontes de receita facultadas
em leis do Congresso e, mais, com as
providências governamentais que já
anunciei, será possível chegarmos ao
fim deste ano sem que se verifique de
fato o déficit previsto nas condições
do orçamento, o que determinaria
emissões de papel-moeda num ritmo
de consequências imprevisíveis.

Não se procure encontrar no quadro traçado qualquer nota de pessimismo ou desânimo, que isto não é da
minha natureza, impregnada de entusiasmo criador e de confiança nos
outros homens e em mim mesmo, mas
antes se deve ver nas minhas palavras
a corajosa deliberação do governo
de analisar e dominar a crise econômico-financeira depois de se haver
ultrapassado a crise política. Recuso-me, hoje como sempre, a entrar no
terreno das promessas impossíveis
ou da demagogia entorpecente. Mas
o alto custo de vida que impôs o aumento dos servidores de Estado, classe média, atormenta também a classe
operária. É uma situação de fato que
deve ser examinada à luz da mais exata realidade.

Quis ser realista, objetivo, exato e
sincero, mas não pretendo com esta
exposição alarmar o país, nem lançar
o povo na desesperança. Atravessaremos este mar revolto e tempestuoso, e a Nação pode confiar nos seus
dirigentes, no seu presidente da República, porque verificará que existe
realmente um governo neste país, um
governo que não o deixará ao leu e ao
jogo das circunstâncias. Dirigindo-me
ao povo, falando-lhe nesta linguagem
direta e honesta, não lhe quis ocultar
uma realidade difícil, embora não desesperadora. Esta exposição sobre o
estado econômico e financeiro do país
é um rasgar de véus para a visão, a

O meu governo estudará este problema dentro do interesse superior
que deve presidir às deliberações
destinadas a melhorar o padrão de
vida e assegurar a tranquilidade dos
trabalhadores. A atribuição conferida
ao presidente da República de regulamentar essa matéria será exercida
com justiça e dentro dos compromissos que assumi de manter, preservar
e defender as conquistas e os direitos
dos trabalhadores.
Tenho sempre comigo dois objetivos:
1) a utilização das nossas
riquezas para a emancipação
econômica do Brasil;
2) a dignidade de tratamento
e de condições de vida para os
trabalhadores brasileiros.
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E isto significa a harmonia entre
o capital e o trabalho. Para o capital,
desejo a expansão que cria o desenvolvimento e a produtividade; para
o trabalho, exijo a justiça, que cria a
dignidade da pessoa humana e a valorização social dos operários.
Quaisquer que sejam as nossas
dificuldades e as nossas crises, delas
nos salvaremos na proporção em que,
povo jovem que somos, tivermos a inspiração, o ânimo e o poder de fidelidade ao espírito da juventude. E a beleza, o encanto, a força misteriosa da
juventude é que ela não é apenas uma
idade. É um estado de espírito. Somos
sempre jovens quando dentro de nossos corações não se extinguem a fé, a
confiança, o desinteresse, o devotamento às grandes causas, os dons de
olhar para a frente sem arrogância,
sem medo, sem ódios, mas com espírito de justiça, sem mesquinharias ou
ressentimentos, mas com a bondade
e a generosidade que não significam
fraqueza nem tolerância com o mal.
Poderia confessar-me agora ao
povo na mais íntima, na mais sincera
das minhas tendências, e eis o que seria encontrado no centro das minhas
preocupações: um propósito alto de
paz, um empenho profundo em unir
brasileiros numa tarefa de trabalho
construtivo e realizações de interesse
nacional. Apelo nestes termos para os
partidos políticos, para as organizações de classe, para todos os homens
de responsabilidade, esperando que
tenham a mesma compreensão e se
mostrem animados dos mesmos propósitos. Resumo o meu pensamento
neste instante em três palavras: paz,
ordem e trabalho. E isto é o que me
impõe o meu senso de dignidade da
vida pública e o meu amor ao Brasil”.

Texto extraído da Coletânea de 3 livros
– 2.336 páginas - “Juscelino Kubitschek:
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e
Lições ao Brasil do Século XXI”, de autoria
de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
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Os textos citados anteriormente constam da Coletânea de 3 livros intitulada “Juscelino Kubitschek:
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao
Brasil do Século XXI”, de autoria de Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira e lançada em junho de 2019 por
MercadoComum – Publicação Nacional de Economia,
Finanças e Negócios – Há 28 Formando Opiniões.

A Coletânea contem, no conjunto, 2.336 páginas e
compõe-se de três edições impressas distintas:
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• 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.

JUSCELINO KUBITSCHEK
Profeta do Desenvolvimento:

Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI

Juscelino Kubitschek nasceu em
Diamantina, em 12 de setembro de
1902. Da pequena cidade mineira
saiu para se tornar deputado federal
(1934-1937), prefeito de Belo Horizonte (1940-1945), governador de
Minas Gerais (1950-1954) e presidente da República (1956-1961), com
o slogan “Cinquenta Anos de Progres-

em 3 volumes e 2.336 páginas
so em Cinco Anos de Governo”.

Toda esta expressiva trajetória, que marcou o desenvolvimento
econômico e social do Brasil, encontra-se relatada nas páginas de
“Juscelino Kubitschek – Profeta do
Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”, obra

Material inédito

Para a realização desta nova edição foram várias as colaborações recebidas ao longo de vários anos e, diversas delas, incorporadas, enriquecendo
o resultado final. “Cada colaboração
fluiu como num passe de mágica, trazendo sempre novos e fascinantes detalhes e informações, sobre a trajetória

de JK, seu caráter de homem público,
sua obsessão pelo Brasil e, principalmente, sua obra que marcou época na
História do País e o alçou à condição
de maior Presidente do Brasil em todos os tempos”, destaca o autor.
Neste novo estudo sobre o Pre-

composta por três volumes que acaba de ser lançada pelo economista
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,
Presidente/Editor Geral de MercadoComum – Publicação Nacional de
Economia, Finanças e Negócios e
Presidente da ASSEMG – Associação
dos Economistas de Minas Gerais e
que agora já pode ser adquirida.

sidente JK foram incorporados cerca
de 400 discursos proferidos por ele,
quase todos quando no exercício da
Presidência da República – e, dos
quais, 250 deles publicados na sua íntegra. “Muitos, ainda desconhecidos,
podem ser considerados verdadeiras obras-primas sobre a política e a
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economia nacional. Desses discursos,
também foram selecionados vários
textos e frases, ora publicados nesta
nova edição”, completa Teixeira de
Oliveira.

De acordo com o autor, quando
se fala, comenta ou analisa o desenvolvimento, esta relevante expressão
não poderá ser considerada, nem
compreendida e muito menos imaginada, desconectada e separada de
outras duas: o econômico e o social.

POLÍTICA E ECONOMIA

Deve ser, ainda, compreendida em
sua acepção mais ampla, nas abrangências e nas contextualizações da
cultura, da política e do direito.
Pontos de vista heterogêneos e
opiniões diversificadas, além de um
grande número de fatos e episódios
até então desconhecidos, transformam esta nova obra em uma das mais
completas e fascinantes publicações
já levadas a efeito no País sobre a vida
política e a obra do ex-Presidente JK.

Um verdadeiro compêndio sobre
as realizações e a trajetória política de
Juscelino Kubitschek, o Presidente da
República que, pela sua obstinação,
pela sua extraordinária capacidade de
planejar e executar, conseguiu fazer o
País crescer 50 anos em cinco. “Mais
do que uma obra biográfica, este livro
busca resgatar o debate sobre o Desenvolvimento Nacional para que o Brasil
possa se reconciliar com o crescimento
econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável”, finaliza o autor.

A coletânea de 3 livros sobre JK
Os livros foram editados por
MERCADOCOMUM – Publicação
Nacional de Economia, Finanças e
Negócios que circula há 27 anos,
sendo desenvolvida e escrita pelo
economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e têm apresentação
dos renomados economistas Paulo
Rabello de Castro e Luis Paulo Rosenberg.

Juscelino Kubitschek – Profeta
do Desenvolvimento – Exemplos e
Lições ao Brasil do Século XXI retrata, de forma inédita, um dos personagens mais importantes da política nacional brasileira, em uma obra
que resgata de forma definitiva a
trajetória histórica daquele que foi

considerado um dos mais notórios
nomes que presidiram o país.

São três volumes, que somam
2.336 páginas: Profeta do Desenvolvimento (Volume I); O Desenvolvimento em 1º Lugar – A Construção de uma Nação Próspera e
Justa (Volume II); e Mensageiro da
Esperança – Exemplos e Lições ao
Brasil do Século XXI (Volume III).
Sobre este trabalho, o autor e idealizador da publicação afirma: "Não
se trata de uma obra biográfica,
nem de um documento de natureza acadêmica, porque é muito mais
do que simples relato e análise de
sua vida”, explica o economista
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.
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A obra está à venda e pode ser
entregue em todo o país. Os valores
são R$ 175,00 para entregas em
Belo Horizonte e interior de Minas
Gerais; e R$ 199,00, para outras capitais e municípios já considerando-se o frete incluso.

Desconto de 10% para compras de mais de um conjunto, aceitando-se todos
os cartões de crédito. A aquisição pode ser feita diretamente na sede de
MercadoComum em Belo Horizonte (Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar,
Bairro São Pedro), pelo telefone (31) 3281-6474 ou revistamc@uol.com.br
Os pagamentos devem ser feitos diretamente à conta:
MERCADOCOMUM – Comunicação e Public. Ltda. - CNPJ: 10.712.481/0001-11
Conta: 52840-8 – Agência: 0925 – Banco: Itaú S.A. (341)
O comprovante de pagamento deve ser enviado para revistamc@uol.com.br,
juntamente com os dados para o encaminhamento dos livros via postal.

Mais informações: MercadoComum – 31 3281-6474 / revistamc@uol..com.br
Acesse: mercadocomum.com
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Presidente George W. Bush fazendo seu pronunciamento

Um memorável almoço com o
ex-presidente George W. Bush
Texto de autoria do editor-geral de MercadoComum, Carlos Alberto Teixeira de
Oliveira, publicado na edição de 2010 – cabendo destacar que MercadoComum
foi, naquela oportunidade, a única publicação brasileira autorizada a participar do evento e a reproduzir a palestra do ex-presidente norte-americano.
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Fui um dos convidados ao almoço
com o ex-presidente norte-americano George W. Bush, ocorrido no restaurante Leopoldo, dia 9 de setembro
de 2010, em São Paulo. O evento, que
contou com um público de aproximadamente 200 participantes iniciou-se pontualmente às 12:30 horas,
conforme programado. Tratou-se de
uma realização do Grupo Fairfax Seguros, do Canadá, considerado um
dos maiores e mais capitalizados de
seu gênero no mundo e que acaba de
chegar ao Brasil, com planos de se
tornar um dos principais players do
setor segurador do país.

Esperava um grande aparato de
segurança ao local do evento. Para
minha surpresa, não houve nem
necessidade de se passar por detectores de metais ou por revistas,
bastando a apresentação do convite e da carteira de identidade Tudo
muito simples, despertando algumas brincadeiras, como as de que a
única exigência seria a de se ter de
trocar os sapatos por sandálias havaianas, para se adentrar no recinto.
Antes da cerimônia em si houve um
coquetel aos convidados e os lugares foram distribuídos em mesas de
oito lugares, com assentos já pré-determinados.
Inicialmente, a palavra coube ao
economista Jacques Bergman, presidente da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., a quem coube desejar
os votos de boas-vindas e as explicações sobre tão importante iniciativa.

Logo a seguir discursou o Sr.
Prem Watsa, presidente da Fairfax
Financial Holding Limited. Em uma
rápida explanação, explicou aos presentes a história, a estrutura, os objetivos e as estratégias da instituição,
realçando que a recente crise financeira internacional pouco atingiu os
negócios do grupo empresarial e que,
ao contrário, o grupo se encontrava
em franca expansão, pretendendo
realizar algumas aquisições de car-

HISTÓRIA

teiras de seguros e, porque não, até
mesmo assumir o controle acionário
de outras empresas concorrentes do
ramo. Destacou, ademais, a importância do Brasil e o porquê da sua
chegada ao país, considerando-o um
dos mais promissores mercados da
atualidade.
Sem quase nenhuma formalidade a palavra foi, então, passada ao
Sr. Bush. Bastante descontraído, calmo e brincalhão, ali tivemos a oportunidade de estar frente à frente,
a apenas alguns poucos metros de
distância, com o homem que até há
pouco menos de dois anos era considerado um dos mais importantes
de todo o mundo, tendo ele protagonizado uma das crises econômicas mais severas que se tem notícia
e que ainda nem de longe marcou
hora para terminar.
As suas palavras iniciais foram
de puro elogio ao Brasil, destacando
a sua importância no cenário internacional e participação relevante no
suprimento de matérias-primas, em
especial, uma posição consolidada
na produção de alimentos. Disse ter
a firme convicção do papel de destaque já reservado ao país, consideradas as enormes potencialidades advindas das suas riquezas de recursos
naturais, ampliadas ainda mais pela
descoberta do pré-sal e pelo vigor
na produção do etanol. Para ele, o
Brasil será, sem dúvida, uma das
grandes potências mundiais, não só
pela grandeza territorial e população, mas pela dimensão expressiva
de sua economia e, em particular, na
presença significativa entre os maiores produtores de commodities alimentícias, afirmou.

Para Bush, a história não se escreve no curto prazo e ninguém detém o poder de escolher ou decidir o
que vai acontecer.
Afirmou, categoricamente, não
se arrepender de nenhuma deci-
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são tomada destacando-se, entre as
quais, aquelas que resultaram na
invasão do Iraque, a queda e morte
de Saddam Hussein. Para ele, a sua
maior tristeza era quando tinha de
abraçar as inúmeras mães de soldados americanos mortos durante a
guerra. Isto sim era o que mais contava, porque a democracia tem de ser
defendida e os ditadores, expulsos.
Comentou aos presentes a angústia dos momentos passados quando da quebra dos bancos Lehmann
Brothers e Bear Stearns, revelando
algumas passagens de bastidores na
ocasião, como as suas conversas com
Bernanke, presidente do Federal Reserve Bank.
Ao tomar conhecimento da gravidade da situação, considerou que
aquela política econômica havia encerrado um capítulo na história. E
que era preciso reinventar uma outra, que equacionasse os problemas
atuais e definisse uma nova agenda
de prosperidade, que teria de ser
diferente das políticas estabelecidas
anteriormente.

Segundo ele, a decisão de se deixar instituições como aquelas quebrar foi uma questão, em primeiro
lugar, de aumentar ou não os impostos, levando as suas repercussões
e consequências maiores a toda a
sociedade. Contrário ao intervencionismo estatal, destacou a importância do mercado como o grande
definidor dos processos econômicos.
Defendendo a política do pragmatismo, realçou a sua descrença em relação aos “ismos” em geral, em especial, aos protecionismos exagerados
e aos ilusionismos econômicos, aos
populismos e às demagogias inconsequentes.
Bush reforçou que o principal
valor político chama-se democracia.
E, todas as vezes que ela for ameaçada, todos devem se engajar na luta
pela sua proteção. E contou aos pre-
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sentes, para ilustrar, um caso muito
interessante, de um relacionamento
seu que amplificou para amizade
pessoal com um ex-primeiro ministro japonês. Ao procurar Bush para
se despedir, ao final de seu mandato e após os encontros protocolares
na Casa Branca, ele foi surpreendido
por um desejo pessoal manifesto do
1o ministro. Era o de conhecer Memphis, a cidade onde havia nascido
Elvis Presley, o que foi prontamente
atendido, tendo sido o mesmo acompanhado pela família Bush, que o
recepcionou, posteriormente, com
hospedagem e um almoço especial
em sua fazenda particular, localizada
no Texas. Ao final do almoço, aqueles
visitantes ilustres foram brindados
por canções de Elvis Presley entoadas por ninguém menos do que pelo
próprio 1o ministro japonês, bastante afinado por sinal, possuidor de um
bom tom musical e voz convincente.
“Aí reside o verdadeiro valor da democracia”, ressaltou mais uma vez
Bush. “Há 67 anos o meu pai, como
piloto, lutou contra os japoneses.
Hoje, aqui estamos como amigos e
aliados, lutando contra as tiranias e
as ditaduras, lembrando que o Japão
enviou tropas militares para lutar no
Afeganistão e Iraque, em apoio aos
Estados Unidos, afirmou.
Um capítulo à parte ele dedicou
aos ataques às torres gêmeas do
World Trade Center, ocorridos quase
exatamente, à mesma época, há nove
anos. Participando na ocasião em
Washington de um evento em uma
escola pública, quando comunicado
da 1a colisão do avião com a torre,
considerou que essa ocorrência poderia se constituir num acidente,
talvez um erro do piloto. À segunda,
imaginou um ataque. Quando comunicado da terceira e quase simultânea ocorrência, que culminou com a
queda de um terceiro avião no edifício-sede do Pentágono, constatou e
concluiu tratar-se de uma verdadeira declaração de guerra aos Estados
Unidos, o que exigiu, imediatamente,

o seu refúgio no avião Force One,
como medida de segurança máxima.

Pudemos ver ali um ex-presidente simpático, despido de vaidades, falando com sinceridade e com
uma postura de absoluta franqueza.
Durante toda sua exposição realçou
não sentir nenhum tipo de arrependimentos pelo que fez e, ao contrário, mostrou um pesar pelas coisas
que não pode fazer ou evitar. Para
ele, um dos momentos considerados
mais felizes dos oito anos de mandato presidencial foi a cerimônia
de sua segunda posse. Relembrou,
principalmente, as fortes críticas

“Há 67 anos o meu pai,
como piloto, lutou contra
os japoneses. Hoje, aqui
estamos como amigos e
aliados, lutando contra
as tiranias e as ditaduras,
lembrando que o Japão
enviou tropas militares
para lutar no Afeganistão
e Iraque, em apoio aos
Estados Unidos.”

recebidas, em 2004 e que, mesmo
assim, não puderam impedir a sua
reeleição.

Disse possuir uma simpatia e
profundo respeito ao presidente
Lula. Elogios não lhe faltaram, afirmando tratar-se de uma pessoa
sem muitos “rodeios”, de fala direta,
franca e sincera, cumprindo o que
promete. Destacou um de seus primeiros encontros, quando lhe perguntou “qual o maior problema que
lhe provocava as noites de insônia?”.
Lula prontamente respondeu: “a necessidade de geração de no mínimo
5 milhões de novos empregos durante o meu primeiro mandato”. Ao
que ele Bush, imaginou, se a mesma
preocupação aplicasse ao presiden-
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te da China e guardadas as mesmas
proporções dos dois países, o chinês
teria de inverter a insônia, da noite
pelo dia, dada a sua necessidade de
geração então, de no mínimo uns 30
a 50 milhões de novos empregos a
cada ano.
Bush ainda comentou o recente
desastre ecológico provocado pela
British Petroleum e considerado um
dos mais graves já ocorridos, destacando que pode colocar esse tipo de
exploração dos hidrocarbonos sob
dúvidas e em risco, ampliando-se de
outro lado, as possibilidades, a relevância e os diferenciais positivos de
outras fontes renováveis de energia.
Nesse campo reiterou a importância
do etanol brasileiro e revelou que,
apesar de se manifestar publicamente contrário, interesses diversos impediram a aprovação de leis americanas de maior estímulo e de quebra
de barreiras à sua importação.
Finalizando, Bush afirmou acreditar na vida pós-presidência e que
já se encontrava plenamente adaptado a ela, realçando algumas de suas
inúmeras vantagens. Uma delas, a de
se tornar um verdadeiro colarinho
branco, no bom sentido, podendo
passar a ter a chance de desfrutar
dos prazeres de uma conferência
como esta da qual ora participava e,
também, antes de tudo, de suas benesses, como os honorários, também
por ela recebidos. Para ele era muito
engraçado receber por estas palestras, já que em toda a sua carreira
pública jamais as havia cobrado. E
acrescentou: se tivesse cobrado valores similares aos atuais por todas
aquelas palestras proferidas que já
fizera, com toda a certeza, ele poderia ter se tornado um dos grandes
milionários do mundo.
Ao final, o ex-presidente respondeu
a todas as perguntas dos participantes,
exceto de representantes da imprensa,
que não foi convidada a participar, por
uma imposição protocolar.
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MOZART FOSCHETE
Coluna do Chantecler – crônicas do cotidiano

Os 11 poderosos
do Olimpo brasileiro
Mestre em Economia
pela Kent University,
Inglaterra.

Meus caros, raros e fieis leitores,

Vocês sabem quais são os
homens mais poderosos do
Brasil? A gente imaginaria
que fosse alguma família bilionária de banqueiros ou de
industriais ou do agronegócio, não é? Ou alguns responderiam que era o Presidente
da República, ou até o Presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado. Mas, não
é nenhum desses. Os homens
mais poderosos do Brasil são
os nossos digníssimos Ministros do Supremo Tribunal
Federal – o hoje tão badalado
(negativamente) STF. E são
poderosos seja agindo individualmente (ou monocraticamente, como se diz), seja
agindo coletivamente. Coletivamente é pior ainda porque
não há quem possa lhes questionar suas decisões, muitas
claramente corporativistas.
E olhe que são poderosos não
por herança, porque o STF
não é uma capitania hereditária, daquelas que Portugal
criou no Brasil colônia. E nem
foram alçados a esse posto
pelo voto popular, como ocorre com os nossos políticos.
Também não galgaram aquele posto lá no Olimpo por mérito pessoal. Nenhum deles.
Galgaram o posto por serem
amigos do Príncipe de plantão – quer dizer, do Presidente da República – que, num
gesto de generosidade ou de
gratidão ou esperando uma
gratidão no futuro, ou até

mesmo por pressão de lobistas, deu-lhes o cargo no qual
ficarão pelo resto de seus
dias. É bem verdade que, com
a chegada da idade avançada,
terão de se aposentar (renunciar nunca!), mas continuarão
com os mesmos privilégios,
exceto os de decidir o destino
da nação. Existe, é verdade,
uma possibilidade totalmente irreal, mas existe, de serem
impinchados mas, neste caso,
serão aposentados com todos
os rendimentos da ativa. Isso,
sim, é ser amigo do Rei. O
mais é conversa de botequim.

E a partir do momento em que
são ungidos pelo Príncipe,
tornam-se intocáveis, absolutistas e infalíveis. Decidam
o que decidirem, mesmo ao
arrepio da lei – o que é muito comum – e sua decisão é
mandatória, de cumprimento
obrigatório e instantâneo. E
ai de algum cidadão que ouse
criticá-los. Se o fizer, será acusado de lesa-pátria e de atentado perigoso às instituições
democráticas. Ele pode ser
processado e preso, tal como
na época da Inquisição Espanhola, sem direito a defesa.
Eles são os ministros-vítimas,
os investigadores e os juízes
da ação contra o cidadão que
ousou manifestar sua decepção com a forma como decidem as coisas. Isso faz até
lembrar os Aiatolás do Iran.
Suspeição é uma palavra que
não existe no vocabulário

deles. Se há um processo em
curso e onde atue um parente
próximos de um deles – a esposa, por exemplo – seria de
se esperar que o Ministro se
desse por suspeito para participar do julgamento, mas isso
nunca acontece. Brizola dizia
que cunhado não é parente.
O STF entende que esposa
também não. E quando é o
próprio Ministro do STF que
é o acusado, como aconteceu
recentemente em que numa
delação premiada junto à
Polícia Federal um de seus
membros foi o principal acusado de vender sentenças judiciais? Pois não é que o STF
derrubou a delação, inclusive
com o voto do réu em favor,
claro, dessa derrubada!

Seus poderes são ilimitados.
Outro dia um deles deu um
habeas corpus para o bandido-narcotraficante mais perigoso do País e um dos chefões
do PCC, determinando que o
mesmo ficasse em prisão domiciliar. Para “surpresa” do
Ministro, o bandido não foi
pra casa. Preferiu desaparecer e desaparecido está até
hoje. O Ministro, claro, lavou
as mãos e nem tomou conhecimento das críticas. Disse
que agiu de acordo com a lei.
Considerações de alta periculosidade para a sociedade e
práticas de crimes hediondos
continuadas nem são levantadas. Bandido bom é bandido
solto. E quanto mais bandido,
melhor solto, coitado!

168

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

OPINIÃO

Um outro Ministro – que está
sempre em evidência por ser
conhecido como libertador-mor do País – concede habeas corpus a todos investigados por corrupção que lhe
caem nas mãos. Há pouco
tempo, concedeu um habeas
corpus ao presidente das empresas de transporte do Rio
de Janeiro – mais conhecido
como “rei dos ônibus do RJ”
ou “o magnata dos transportes”. O Ministro ficou particularmente irritado porque o
juiz de 1ª. Instância mandou
prender novamente aquele
suposto bandidinho por outros crimes. Teimoso esse
juizinho, hein? Sua decisão
obrigou o Ministro a mandar
soltar o pobre do “perseguido” bandido outra vez. Ora,
onde já se viu um magistradozinho de mierda querer
desafiar um aiatolá da Justiça
brasileira? Será que esse magistradozinho não sabia que,
coincidentemente,
poucos
dias antes, o Ministro tinha
sido padrinho de casamento
da filha do tal bandidinho?
Criticado, o Ministro “bonzinho” alegou que mal conhecia, mesmo assim de ouvir
falar, o réu pai da noiva. Ademais, padrinho de casamento
também não é parente, não é
mesmo? E se fosse parente,
que diferença faria? Não cabe
aqui mencionar os inúmeros
figurões e milionários que o
Ministro já soltou nos últimos
anos. A lista é quase infindável, a começar por aquele
médico que cometeu crimes
sexuais contra mais de 50 pacientes e que foi condenado a
mais de 150 anos de prisão,
lembram-se dele?
A bem da verdade, soltar
presos corruptos importan-

tes tem sido o evento mais
comum do dia a dia dos
Ministros do STF. Arquivar
processos de corrupção inocentando políticos corruptos
tem sido coisa corriqueira.
Até parece que suas excelências acham que cadeia não foi
feita pra gente rica e importante. Existem mais de 100
processos por corrupção em
andamento (“em andamento” é força de expressão) na
nossa Suprema Corte contra
deputados, senadores, governadores. Só um senador
que está em muita evidência
na CPI da Covid-19 tem mais
de 10 processos parados por
lá. Mas, quem olha para esses
figurões percebe que eles não
estão minimamente preocupados com isso. Eles têm certeza, plena convicção, de que
seus processos jamais entrarão na pauta para julgamento.
Todos cairão em prescrição.
Não é à toa que se diz por aí
que o STF se constitui hoje no
principal protetor do crime
no Brasil. E não faz nada para
disfarçar isso.
Um outro Ministro, pouco
tempo depois de assumir seu
lugar no Olimpo, decretou
que o Presidente não podia
nomear um certo delegado
como Diretor da Polícia Federal porque, segundo se comentava, os dois eram muito
amigos. O Ministro alegou que
tal nomeação feria o princípio
constitucional da “impessoalidade” – um conceito tão difuso que poderia ser aplicado
a qualquer nomeação para
qualquer cargo ou função de
confiança na administração
pública. A ser verdade o argumento do Ministro, o Presidente da República só pode
nomear Ministros ou direto-
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res de estatais se não forem
dele conhecidos. A propósito,
cabe a pergunta: a escolha –
melhor diria, a designação deste próprio Ministro para
o STF foi por pura e exclusiva
competência? É bom lembrar
que, coincidentemente, ele
era o Ministro da Justiça do
Presidente que o escolheu.
Tudo impessoal, claro. Você é
que não quer entender.

A gente sempre ouve falar
que o papel fundamental do
STF é o de ser o guardião da
Constituição Federal, analisando e julgando casos de
lesão ou ameaça à nossa Carta Magna. Suas decisões são
finalistas, não cabendo recurso a outro tribunal. Mas, o
que se tem visto ultimamente
passa ao largo disso. O STF
determina o que e como o
Poder Executivo deve fazer
no combate à pandemia da
Covid-19, questiona sua alocação de recursos, se aplicou
ou não e por que não recursos
na terra dos índios, por que
recomendou esse ou aquele
remédio contra a Covid-19, se
um governador pode ou não
comparecer a uma audiência
da CPI mesmo como testemunha ou convidado e coisas
do gênero. Mas isso, claro, só
tem acontecido porque o atual Presidente da República,
com toda a sua aparente pose
autoritária, é politicamente
muito fraco.
Agora mesmo o STF decidiu
colegiadamente se a Copa
América podia ou não ser
realizada aqui no Brasil. Pior
ainda, há três anos atrás, decidiu, também colegiadamente, quem deveria ser considerado o campeão de futebol
do Brasil em 1987, se o Fla-
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mengo ou Sport Recife. Seria
isso matéria constitucional?
E haja horas de trabalho dos
assessores jurídicos e das secretárias para elaborarem o
parecer e o voto de cada Ministro. Mas valeu a pena: o assunto era de alta relevância e
de grande interesse de todos
nós, brasileiros. NA noite dessa decisão, os brasileiros foram dormir mais tranquilos.
Um grande problema nacional tinha sido resolvido por
suas excelências.

E como são capacitados e
competentes para influenciar órgãos governamentais,
especialmente os da própria
Justiça. Haja vista que duas
filhas de dois Ministros foram
recentemente empossadas
como Desembargadoras no
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Além de relativamente jovens, nenhuma das duas
tinha sequer pós-graduação
em Direito e pouca ou quase
nenhuma experiência advocatícia. Também nunca foram reconhecidas como brilhantes nos estudos. Nunca
sequer prestaram concursos
públicos para promotor ou
juiz. Preparar-se para fazer concurso pra que? Com
pais poderosos, isso se torna
desnecessário. E quando foi
criticado por tentar influenciar os Desembargadores cariocas para escolherem sua
filha, o Ministro pai de uma
das moças-desembargadoras
disse: “-Por acaso é pecado
fazer essa indicação? É justo
que nossos filhos tenham de
optar por uma vida de monge?” Claro que não é justo, Ministro. Levar vida de monge é
coisa pra nós, plebeus ignaros
e comuns mortais.
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A ex-mulher de um outro Ministro foi nomeada há três
anos pelo então Presidente
da República para o Conselho
de Administração da estatal
Itaipu. O salário – ou jeton –
era, na época, 27 mil reais e
o Conselho se reunia a cada
dois meses. A especialização
e o conhecimento de energia
elétrica da nomeada não passavam muito de ligar ou desligar o interruptor de luz de
sua casa.

E o que dizer do ativismo político dos nossos Ministros da
Suprema Corte? Todos, uns
mais outros menos, adoram
os holofotes e não perdem
a oportunidade de palpitarem sobre temas relevantes
da política nacional, mesmo
quando se trata de temas
que, eles sabem, amanhã
ou depois, vão ser objeto de
apreciação pela Alta Corte.
Exemplo típico é a questão do
voto impresso em que um Ministro, hoje ligado ao processo eleitoral, tem insistido em
mostrar sua posição contrária ao mesmo e em defender
publica e veementemente o
voto eletrônico. Em princípio
se imaginaria que ao STF caberia simplesmente cumprir
e fazer cumprir o que diz a
legislação aprovada pelo Congresso Nacional. No entanto,
passa longe de seus membros
a máxima de que “juiz só deve
se pronunciar nos autos!”.

Um capítulo à parte quando se fala da nossa Suprema
Corte são as regalias mordômicas que lhe são peculiares.
É ponto pacífico que o custo
de manutenção de nosso judiciário é, de longe, o mais
elevado do mundo. E, também, o mais lento em suas
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decisões. O exemplo começa
do STF. Estatísticas divulgadas recentemente mostraram que pra cada Ministro há
mais de duzentos servidores
à sua disposição. No quadro
de funcionários daquela Corte constam pedreiros, pintores, eletricistas, motoristas
de automóveis, de caminhões
e de tratores, marceneiros,
carpinteiros, professoras de
creche, jardineiros, copeiros,
cozinheiros, seguranças –
uma listagem de profissões
que não tem fim. Cada Ministro tem em seu gabinete um
mínimo de 30 funcionários,
entre assessores jurídicos,
secretárias e auxiliares de
serviços gerais. Além desses,
há um funcionário para cada
um dos Ministros unicamente para ajudá-los a colocar e
retirar a toga, além de puxar
a cadeira para eles se sentarem nas sessões para evitar
que um deles venha a sofrer
eventualmente uma distensão muscular. Não se sabe se
este funcionário faz a mesma
coisa no gabinete do Ministro.
Mais ou menos o que acontecia em Versailles, no reinado
de Luiz XV.
Os gastos com a alimentação
dos Ministros cheiram ao
absurdo. Ficou famosa uma
licitação recente daquele tribunal para fornecimento de
refeições para suas excelências onde constavam medalhões de lagosta, camarões
variados e vinhos importados
e que tenham sido contemplados com um mínimo de
quatro prêmios internacionais de reconhecimento de
sua qualidade. Tudo isso para
atender à altura o bom gosto
e o paladar afiadíssimo de
suas magnificências.
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Um outro aspecto que também chama a atenção são os
votos longos emitidos e lidos
pelos ilustres e doutos juízes de nossa mais alta Corte
quando do julgamento de
uma questão mais ou menos
de repercussão nacional. Um
fenômeno que se acentuou
bastante depois da criação
da TV Justiça. Além de exageradamente prolixos, os Ministros usam um palavreado
floreado com vocábulos nada
conhecidos dos comuns mortais, citam impunemente e
descompromissadamente autores que não têm nada a ver
com a causa em julgamento,
indo desde Robespierre, passando por Cícero, Homero,
Troudeau, Montesquieu, Dante Alighieri, Proust, Tchaikovsky, Rommell, Ulisses de
Aguiar, Bertrand Russel, Josef
Strauss, Fernando Pessoa,
Pixinguinha, Caveirinha e Cabrobó, Macaco Simão e por aí
afora, cada qual querendo, ao
que parece, mostrar-se mais
culto e mais juridicamente
erudito. Em alguns ouvintes
dá sono, em outros nojo.

Já concluindo, nunca é demais
lembrar que não existe para
um Ministro do STF o crime
de responsabilidade e improbidade administrativa. A
título de exemplo, a despeito
de dispositivos regimentais
que regulam o prazo de “pedido de vista” de um processo por um Ministro, durante
uma sessão, este prazo não
é absolutamente cumprido
na maioria dos casos. Muitos
seguram o processo em sua
gaveta, sem devolvê-lo até
sua prescrição. E nada acontece: não há uma punição
nem sequer uma advertência
ao responsável. O regimento
interno do STF não passa de
uma letra de samba para seus
Ministros.

Esse é, em resumo, um retrato um tanto caricato, é verdade, mas nem por isso menos
verdadeiro, de nossa mais
alta Corte de Justiça. Uma
Corte cujos membros, ao contrário da maioria dos outros
países, são por demais conhecidos de quase toda a população graças às suas decisões
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cotidianamente polêmicas, ao
seu ativismo político e às suas
interferências muitas vezes
indevidas nos outros dois Poderes da República, particularmente na Presidência.
São 11 homens excepcionalmente poderosos, quer
atuando coletivamente, quer
atuando monocraticamente.
E frise-se: nunca receberam
um voto ou uma delegação
da população para defendê-la, mas atuam sem nenhum
limite, como se infalíveis fossem. Estão acima do bem e
do mal. Nenhum deles galgou
esse posto por sua exclusiva
competência e reconhecido
e notório saber jurídico. Todos ali estão porque foram ali
colocados pelo “príncipe” de
plantão que, ocasionalmente,
era seu amigo.
Coisas que, como jabuticabas,
só acontecem no Brasil – o
Brasil das capitanias hereditárias.
E assim la nave va!
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ROBERTO BRANT

Um liberalismo
que custa caro
Advogado, exDeputado Federal,
ex-Ministro da
Previdência Social

A economia brasileira não cresce há dez anos e em 2021 a renda dos brasileiros é menor que a
de 2011. Neste mesmo período
a maioria dos países, avançados
ou em desenvolvimento, cresceu positivamente ampliando
ainda mais a distância que nos
separa deles. O fracasso da economia brasileira é um mistério
ainda mal compreendido, dado
o tamanho de nossa população e a abundância de nossos
recursos naturais. Uma coisa
é certa: temos errado demais
em matéria de políticas econômicas. Somos vítimas de falhas
puramente humanas.
No passado duas restrições
impediam o país de crescer livremente, após alguns anos de
progresso. A primeira era uma
inflação alta e descontrolada,
que desorganizava a vida das
empresas e dos governos. A
outra era uma crônica incapacidade de exportar, para dispor
de reservas cambiais que pagassem as importações e os financiamentos internacionais. Hoje
estas duas restrições estão resolvidas. A inflação, que em 1985
foi de 242% ao ano e que em
1993, logo antes do Plano Real,
alcançou inacreditáveis 2.477%
anuais, hoje oscila em torno da
meta de 3,75% ano. Quanto à
situação cambial, o Brasil registra sucessivos superávits comerciais, graças ao agronegócio e à
mineração e acumula reservas
cambiais equivalentes a 25% do
PIB, cerca de US$ 350 bilhões.
Mesmo sem restrições a economia não cresce e ultimamente

estamos nos empobrecendo.
Num país rico e com população
pobre o primeiro objetivo da
política econômica do governo
só poderia ser o crescimento
rápido e duradouro, que é o único caminho para combater de
verdade a pobreza. No entanto,
cada vez mais este objetivo desapareceu da agenda dos governos e neste momento as autoridades econômicas professam a
crença, ou talvez a superstição,
de que o crescimento é questão
para a iniciativa privada e não
para o Estado.
O Brasil, e com ele quase todos
os países, sofreu severamente os efeitos econômicos da
pandemia. O ano de 2020 foi
terrível para todas as economias mas, todas elas, inclusive
o Brasil, usaram largamente o
gasto público para mitigar seus
piores efeitos. Ao final as recessões ficaram abaixo do previsto
e a maioria está se recuperando
rapidamente. O Brasil não fugiu
muito a regra e está vivendo
uma recuperação moderada,
embora a ociosidade dos parques produtivos ainda esteja
alta e o desemprego está em
seu mais alto nível histórico.

Mas o pior passou as autoridades econômicas já estão se
apressando para fechar o cerco
à economia, seja por meio de um
retorno às restrições fiscais, seja
pelo aumento dos juros básicos
para combater uma alta esporádica de preços. Não existe
pressão de demanda agregada
com desemprego acima de 14%
e capacidade ociosa na maioria

dos setores. Mesmo assim, para
atender as ruidosas reclamações do mercado financeiro o
Banco Central vem elevando a
taxa básica de juros e promete
continuar a agir no mesmo sentido nos próximos meses, sinalizando para uma taxa de 6,5% no
final. Não consigo deixar de pensar que a alta de juros tornou-se
uma espécie de cloroquina, uma
medicação “off label” para curar
um problema para o qual não
tem eficácia.

Esta alta de juros não terá qualquer efeito em relação à alta
de preços que está ocorrendo
mas, em compensação, vai aumentar a conta de juros que o
governo paga por sua dívida.
Se chegar mesmo aos 6,5%, o
custo para o Tesouro será superior a R$250 bilhões, dinheiro que vai direto para o bolso
de uma minoria de brasileiros.

O Congresso, em péssima hora,
concedeu autonomia ao Banco
Central. Autonomia em relação
a quem? Ao Governo, que sempre respeitou sua independência. Apenas para torná-lo mais
dependente do mercado financeiro e dos seus economistas,
que ocupam sozinhos os espaços da grande mídia e que exercem uma influência desproporcional sobre as autoridades
econômicas. Se eles estivessem
sempre certos não haveria problema mas, atrás de sua sabedoria escondem-se uma ciência
duvidosa e interesses muito
visíveis. E acima de tudo uma
grande indiferença pelo destino
da maioria da população.
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Setor Elétrico:
racionamento com ternura
Economista e
consultor, com
carreira destacada
nas áreas acadêmica,
empresarial e na
atividade pública. PHD
em economia pela
Vanderbilt University,
atuou como assessor
do Ministro Delfim
Neto, responsável
pelos setores de
Ciência, Tecnologia
e Investimentos
em Energia.Foi
membro da equipe de
negociação com o FMI,
membro do Conselho
de Administração
da Cia. Suzano,
Nestlé e Banco BBVA.
Atualmente é sóciodiretor da Rosenberg
Partners.

Níveis perigosamente baixos dos reservatórios levam o
governo a buscar mitigar a escassez de energia que se
avizinha. Vejamos as opções concebíveis.
Iniciemos com o caso da
escassez orgânica. A demanda de um setor tem crescimento continuado, exigindo
dinamicamente novos investimentos na expansão da capacidade. O mercado resolve
este desafio com elegância:
a escassez induz elevação
de preço e lucro dos operadores, capitalizando-os para
efetuar a expansão, reequilibrando a oferta à procura
crescente.

Passemos agora para o
mundo das rupturas. Suponha que ocorreu uma escassez transitória, requerendo
que se intervenha temporariamente.

Uma primeira opção truculenta seria impor um racionamento: se haverá uma
deficiência de oferta de, digamos, 30%, entrega-se 30%
a menos para cada consumidor e mantem-se o mesmo
preço. De sabor soviético,
esta solução trata todos os
consumidores
igualitariamente, independentemente
da percepção individual de
importância que aquele produto tenha: em nome da justiça social, gera-se o máximo
de desarticulação da produção, engessamento dos usuários e com mais recessão do
que seria inevitável.

Outra solução simplista
seria aumentar o preço: com
base na elasticidade da demanda, calcula-se qual o aumento de preço que gera uma
redução almejada e impõe-se tal reajuste. Ao contrário
do modelo anterior, a oferta
existente vai ser comprada
por quem se dispuser a pagar
mais, o que levará a um ajuste
de PIB mais eficiente do que
na opção soviética. Entretanto, os mais vulneráveis, sejam
famílias e empresas, sofrerão
mais: eles terão que diminuir
o consumo do bem escasso,
atingidos em cheio pelo encarecimento e ficando numa
situação bem pior do que anteriormente. Ora, dirão os devotos da Mão Invisível, é isto
mesmo, mera aplicação de
Darwin na economia, quem
pode mais, sofre menos. Mitiga-se o impacto sobre o PIB,
mas eleva-se o custo social.

Na busca de uma solução de mercado socialmente
mais aceitável para a falta de
chuvas que nos afeta, é preciso entender a natureza do
caso brasileiro. Quando de
situação semelhante ocorrida no Governo FHC, houve
em esforço governamental
louvável de estimular a construção de termoelétricas,
mais custosas, mas blindadas
contra a aleatoriedade do re-

gime de chuvas. De fato, somos privilegiados por um relevo que nos permite gerar o
grosso da nossa energia pela
força hidráulica, a forma menos poluidora da atmosfera
e de custo operacional mais
baixo: uma vez construída a
barragem, os custos anuais
são negligíveis, comparados
às alternativas. Inteligentemente, então, a demanda é
atendida recrutando-se primeiramente o potencial hidráulico de geração e, adicionalmente as termoelétricas.

Vale dizer, graças à capacidade ociosa das termoelétricas, a ameaça de não
termos energia é remota. O
problema é que, com a deficiência do suprimento hidráulico imposta pela seca,
mais e mais termoelétricas
são recrutadas e o custo de
produção delas é crescente,
trazendo um aumento progressivo da tarifa. Há energia, mas com impacto inflacionário crescente.
Uma forma de atenuar
este impacto inflacionário
seria penalizando mais pesadamente a demanda de
pico, pois as termoelétricas
operam mais intensamente
nos horários de concentração de consumo, a custos
extravagantes. Verdade, se
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a política tarifária for mais
punitiva nestes horários,
empresas e famílias serão
tangidas a mudar seus hábitos de produção e consumo,
deslocando-se para momentos de mais baixa demanda,
evitando o recrutamento das
termoelétricas e diminuindo
o impacto inflacionário do
contingenciamento.

A solução anterior, entretanto, vai continuar consumindo as parcas reservas
dos reservatórios a ritmo
incompatível com as chuvas
e, perdurando a seca, poderemos chegar efetivamente
a não ter energia hidráulica e
sermos forçados a um racionamento dramático.

Se o desequilíbrio entre
oferta e procura decorresse
de um excesso de demanda,
pouco haveria a acrescentar
à solução de mercado inicialmente descrita, pois a
receita crescente do produtor é a fonte de novos investimentos que reequilibrarão
o mercado. Mas o caso atual
é um problema transitório,
emergencial que não precisa
induzir crescimento de ca-
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pacidade, basta reduzir momentaneamente a demanda.

Isto sugere a aplicação
de um modelo mais sofisticado e de sucesso no passado:
dar a cada consumidor, indivíduos ou empresas, mais
flexibilidade no seu ajuste.
Simplificadamente, suponha
que a demanda agregada por
energia deva cair 30% e que
um aumento linear de tarifa
de 25% promova o equilíbrio. O reajuste é decretado,
mas com uma ressalva: ele é
valido para quem consumir
neste mês o mesmo volume
consumido por ele no mesmo mês há um ano. Para cada
porcentagem de redução
deste nível balizador, o consumidor desfrutaria de um
desconto, crescente quanto
maior for a economia proporcional alcançada; simetricamente, se o consumidor
ultrapassar o seu consumo
referencial do ano passado,
incorrerá em um sobre-preço, também crescente com
o consumo adicional incorrido. Tudo se passa como se
o sistema outorgasse a cada
consumidor o direito de
comprar ou “vender” ener-
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gia, pois mudando seus hábitos de consumo familiar ou
o processo produtivo de sua
empresa, cada um poderia
escolher quanto do reajuste
ele está disposto a aceitar.

Neste modelo, a eficiência produtiva é preservada,
os reservatórios serão exauridos a ritmo tolerável e cada
consumidor poderá escolher
entre pagar e continuar a
consumir ou defender-se do
confisco de renda imposto
pelo reajuste, moderando
seu consumo. Fonte: Investing.com – 17.06.2021
*Economista e consultor,
com carreira destacada nas
áreas acadêmica, empresarial e na atividade pública. PHD em economia pela
Vanderbilt University, atuou
como assessor do Ministro
Delfim Neto, responsável
pelos setores de Ciência,
Tecnologia e Investimentos
em Energia. Foi membro da
equipe de negociação com
o FMI, membro do Conselho
de Administração da Cia. Suzano, Nestlé e Banco BBVA.
Atualmente é sócio-diretor
da Rosenberg Partners.
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Eu e Itamar Franco
Advogado,
Ambientalista
e Escritor

A comemoração do aniversário do presidente Itamar Franco se dá no dia 28 de junho,
quando, quem o conheceu e
com ele privou ou não, reverencia sua memória. É o que,
modestamente, tentarei fazer
neste escrito que traz à luz
uma faceta da grandeza desse
homem público cujo caráter
não tinha qualquer jaez.

Referir-me-ei a um episódio importante que marcou
sua brevíssima permanência
como presidente da República do Brasil: com a escolha e
empossamento de ministros
de alta competência, somente redundaria atos e decisões
de governo de grande repercussão para o combalido país
que ele recebeu e que, ao deixar (no final de seu mandato)
apresentou e ofereceu crescimento que somente agora
poderá ser equiparado.
Da sua equipe, quero assentir
Alexis Stepanenko (Ex-Ministro do Planejamento e das Minas e Energia) que me honrou
em convidar para apresentar
um Projeto de Lei Aintitruste,
que fosse inovador para o Brasil. E ele o fez.

Não posso deixar de rememorar que, amando o Brasil,
eu percebia e vivia que estava
em um país onde tinha valência o adágio do Papa Gregório
I (séc. VI): “Corruptissima
Re Publica Plurimae: a corrupção do melhor é o pior”

(Corruptio optimi pessima).
Foi a razão, causa de eu ter
aceito a verdadeira missão
sem qualquer ônus para o
país, compreendendo viagens
à Brasília, estadia, transporte,
refeições etc. e também sem
qualquer remuneração.
Em que consistiu o trabalho?
Aquilo que consubstanciei na
publicação privada com o título
Um Projeto de Lei Antitruste.
E esse trabalho, agora nesta
data, o homenageado a quem
dediquei estas palavras “Ao
presidente Itamar Franco, que
tem materializado e realizado

os seus sonhos por uma Pátria
maior e mais justa socialmente”.

Publiquei o Um Projeto, como
sobredito. E, em seguida, do
sumário do texto, aquilo que
hoje eu teria a vaidade de ressaltar como inovador.
O Livro I ou os Sistema brasileiro de Defesa de Concorrência. No Capítulo 1, declinei que
concorrência e sua estrita defesa busca alcançar os ditames
da Justiça social e distributiva
ou determinação das circunstâncias e do modo de atitude,
assim como a igualdade e to-
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dos competidores diante da
lei? Para que isto?
Prevenção, repreensão e
sancionamento dos abusos
que constituem os obstáculos voluntariamente criados
por empresários, que sejam
prejudiciais.

As infrações à ordem econômica ou modalidades de distrações que podem ocorrer
no mercado, listei no art. 4 em
nada menos do que 24 hipóteses factualmente a delitos da
ordem econômica.

A operacionalidade e a forma
de dar roupagem administrativa ficou formulada na instituição da Secretaria Nacional
de Direito Econômico, com
larga competência de atuação
em 15 hipóteses-fato. Além
do mais, não poderia deixar
de focar a territorialidade e
extra-territorialidade na aplicação da lei e a indispensável
solidariedade passiva. Aqui,
nesta última, faço questão de
expressar o texto muito importante do art. 9, que tem sido,
nesses últimos anos, olvidado
com a dimensão que devia ter
sido feito: “Respondem, solidariamente, para o cumprimento
das sanções desta lei, a empresa, os administradores e os
sócios-quotistas ou acionistas
controladores, sem prejuízo
das outras sanções ou pleitos
que possam ser apurados ou
reivindicados, nas desses próprias” (VITA ROSO, Projeto de
Lei, Belo Horizonte: Armazém
de Ideias, 2008, p. 10).
De forma contundente, previ
sanções por infração à lei, sem
prejuízo da responsabilidade
solidária da empresa, fazendo-o nos art. 10 a 12.
A garantia constitucional de
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defesa não poderia deixar de
ser prescrita, mas também não
iria fazer como ultimamente
tem ocorrido com decisões da
Suprema Corte Brasileira, sem
um inquérito que apurasse a
concorrência na infração. Eu
fiz com os art. 13 a 19.
A prescrição também foi prevista quanto às infrações à lei,
em ocorrendo em 5 anos (art.
20 e 21).

Contrariando fatos ocorrentes, nos dias atuais de nosso
país, não podia deixar de prever a representação de má-fé
ou denúncia caluniosa que
ficou escrita na hipótese-fato
no art. 22.

No império da boa-fé, não
pode o Estado inibir que o cidadão ou interessado (física
ou jurídica) fizesse consulta
para que a Secretaria Nacional
de Direito Econômico apurasse ou examinasse ou verificasse a legitimidade de atos ou
práticas que julgue danosos
na livre concorrência do direito de consumir ou que visassem a concentração econômica, faculdade essa estendida
aos cidadãos brasileiros residentes ou não no país para solicitarem a consulta (art. 23).
Como não poderia deixar de
ser, foram previstos os controles de atos administrativos
bem como atos jurídicos, contratos, cisões, incorporações e
divisões (art. 24 a 28).
Uma questão muito sutil foi
abordada nos artigos 29 a
31 quando explícito e previ
o conhecido compromisso de
cessação.

No Livro III propus a criação do Tribunal de Defesa da
Concorrência.
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Aí é que residiu o grande problema e foi, certamente, a coisa permanente da recusa de
transformar o CADE em um
verdadeiro tribunal.

Por quê? A maior objeção foi a
de que a Constituição Federal
não permitia este tipo novel de
jurisdição no país. Eu objetei
e continuo a observar que em
1954, no derradeiro ano de seu
mandato, antes do suicídio, o
presidente Getúlio Vargas criara, instituíra e empossara o Tribunal Marítimo. Esse Tribunal
Marítimo nunca foi declarado
inconstitucional pela Suprema
Corte brasileira nos casos que
foram submetidos a julgamento. Em nenhum deles, devo
ressaltar, meu maior apreço
aos seus julgadores, pois hoje
não tenho a menor garantia
de que isso pudesse ser assim
julgado e apreciado diante dos
descalabros que tenho seguido
e acompanhado.
Dentro dessa linha de pensamento e de oposição doutrinária, segura, eu elaborei a
composição e organização do
Tribunal da Defesa e da Concorrência nos capítulos 34 e
35 do Projeto de Lei. Quero
ressaltar que o §8 do art. 34
“das vedações aplicáveis” ao
presidente do Tribunal de
Defesa da Concorrência e, em
prantos, vejo hoje aquilo que
coibi no item V:
Receber, a qualquer título, e
sob qualquer pretexto, honorários percentagens custas;
Exercer a advocacia ou a função de economista;

Participar, na forma de controlador, diretor, administradores, gerente preposto ou mandatário,
de sociedade civil, comercial ou
empresa de qualquer espécie;
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Emitir pareceres sobre matéria de sua especialização,
ainda que em tese, funcionar
como consultor de qualquer
tipo de empresa;

Manifestar, por qualquer meio
de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou
juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças,
de órgãos judiciais, ressalvada
a crítica nos autos e em obras
técnicas ou no exercício do magistério (VITA ROSO, Projeto de
Lei, Belo Horizonte: Armazém
de Ideias, 2008, (p. 23).
A propósito, mais um motivo
para não ser aprovado: §10 e
§11 do mesmo art. 34 sobre a
declaração de renda do Presidente, juiz, auxiliares, etc.

Aqui também caio em prantos,
porque eu previ a responsabilidade do juiz no art. 36 e assim nomeio as hipóteses-fato
- são em número de sete:

a) - Abusos de poder; b) - Atraso reiterado no andamento do
processo; - c) Descumprimento
reiterado dos prazos; d) - Anulação do processo por falta de fundamentação de qualquer ato ou
por erro crasso que o nulifique; e) - Por tratamento desigual das
partes; - f) - Anulação do processo por inobservância do princípio do contraditório; - g) - Suborno, prevaricação ou qualquer
ato que conduza à convicção de
que recebeu vantagem, direta
ou indiretamente, de qualquer
interessado em processo que
lhe esteja confiado (VITA ROSO,
Projeto de Lei, São Paulo: Belo
Horizonte, 2008, p. 24).
A Procuradoria do Tribunal de
Defesa da Concorrência é um
órgão vinculado a Advocacia
Geral da União e competência

e responsabilidade usuais em
casos semelhantes.

No Título IV, cuidei da Competência do Tribunal de Defesa
da Concorrência e também da
sua própria competência em
julgamento estendida, obviamente, àqueles a quem compete julgar (artigos 40 a 44).

No Título V Das Informações,
declinei e demonstrei a necessidade do dever da administração federal, estadual,
municipal e distrital, do dever
de prestar qualquer espécie
de colaboração quando solicitada pelo Tribunal de Defesa
da Concorrência. E, como necessário, mas no Brasil é posto
sob o tapete, a recusa ou retardamento, a omissão ou a inexatidão, na exibição, com pena
de reclusão, além de multa.

A decisão judicial foi outro motivo de severas objeções que
sofri na época. E sabem por
quê? Porque, simplesmente,
a minha proposta de revisão
judicial obedecia aos mesmos
critérios previstos nas decisões do Tribunal Marítimo. E
repito: pois suas decisões reexaminadas pelo Poder Judiciário quando forem contrárias
texto de lei, à prova dos atos, ou
lesarem garantias individuais.
Propus, inovando, sem falso orgulho ou vaidade, que tanto a
Secretaria Nacional de Direito
Econômico, como o Tribunal de
Defesa da Concorrência, que as
normas econômico-penais que
tipificam as infrações de cada
situação concreta são verdadeiros coeficientes standards: “art.
48 – As normas econômico-penais que tipificam as infrações ou a avaliação de cada situação concreta pela Secretaria
Nacional de Direito Econômico
ou pelo Tribunal de Defesa da
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Concorrência são verdadeiros
coeficientes standards, que
serão interpretados com critério pelo seus aplicadores, com
delegação legislativa, uma vez
que, por transparentes razões
técnicas, exige sempre solícita
fixação, periódica revisão e acurado exame de cada caso, sem
qualquer conotação ideológica” (VITA ROSO, Projeto de Lei,
Belo Horizonte: Armazém de
Ideias, 2008, p. 29.
O Capítulo IV ou Do Processo
inicia a partir do art. 54 até
o art. III o processo propriamente dito que tramita no Tribunal de Defesa.

Abrange o início do processo,
as provas, razões finais, julgamento, recursos, execução e
disposições transitórias.

Tanto quanto possível, evitei a
repetição de recursos à eternização do feito e a resposta do cumprimento dos prazos previstos.

A prova pericial, a prova documental e a prova testemunhal,
deverão ser requeridas de plano; O processo só decorreria
na Capital Federal. E mais ainda: como assenta no parágrafo
único do art. 65 que a ausência de qualquer testemunha
não impede a realização da
audiência já assinalada.
Restringi o máximo dos recursos, limitando-os a 3: embargos infringentes, agravo e
embargos de declaração.
It missa est!

Para arrematar, com esta humildade homenagem, reverencio a
memória do insuperável político
e homem público Itamar Augusto Cautiero Franco e, com maior
apreço, seu fiel e digno amigo
Alexis Stepanenko.
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STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

Minas e o Brasil em primeiro
lugar para o bem de todos
Empresário, exPresidente da FIEMG
– Federação das
Indústrias do Estado
de Minas Gerais

Dizem as leis não escritas em
Minas que, sendo mineiro,
primeiro Minas. E assim se
julgam as pessoas, principalmente aquelas que ocupam
cargos públicos de qualquer
natureza em Minas. Às vezes
perdoam-se deslizes neste
amor à terra, mas não se esquecem jamais ou perdoam
se alguém colocar interesses
pessoais ou de terceiros, acima deste amor infinito com
as terras de Minas.
Minas foi pioneira na industrialização do Brasil, tendo
o Estado sediado a primeira
usina siderúrgica, a primeira
usina hidroelétrica e, assim
por diante, foi se formando
um parque industrial não
o maior do Brasil, mas sem
dúvida, um dos mais competitivos em qualidade e
competitividade. Não apenas
constituído por grandes complexos industriais mas, também, por produtos artesanais
como a cachaça e o queijo,
que viraram marca registrada de Minas. E, dentro deste
contexto, a entidade empresarial da indústria, a FIEMG
- Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais
foi, inclusive, pioneira na implementação dos clusters no
Brasil ou APL (dos quais se
destaca o Vale de Eletrônica)
assumindo um papel fundamental no contexto econômico social do Estado.
A FIEMG é uma entidade pú-

blica no sentido de responsabilidade política e social,
além da manter uma função
econômica. Aliás, a entidade teve destacada atuação na vida política – tanto
estadual quanto nacional,
desde sua fundação há 85
anos - sempre de forma ativa e participativa. Portanto,
deve-se considerar que os
atos lá praticados, não podem ser considerados independentes de sua natureza
legal ou que sejam apenas
fatos de natureza interna.
São sim, na verdade, fatos
que afetam o Estado como
um todo e cada cidadão mineiro, seja ele da indústria
ou não. Pelos menos foi assim que pensavam e agiram
dois dos ex-presidentes da
entidade, Nansen Araújo e
o seu sucessor, José Alencar
Gomes da Silva que, inclusive, elegeu-se senador e vice-presidente da República.
Alguns eventos ocorridos
nas últimas semanas podem
sugerir que os dois atuais
ocupantes dos cargos máximos das entidades industriais – nacional e na provincial, tenham trocado pesadas
farpas e acusações de parte a
parte tendo, ademais, tendo
até deixado as salas de reuniões tornando públicas as
suas desavenças e divergências pessoais. É lamentável
que dois mineiros, ocupantes de importantes cargos de
liderança industrial, venham

se estranhando num assunto
nem tão fundamental para a
vida da nossa indústria: permanecer ou não mais tempo
na presidência da entidade
nacional.

O atual presidente Robson
Andrade da CNI – Confederação Nacional da Indústria
tem tido atuação direta durante há cerca de 40 anos em
entidades empresariais - dos
quais oito na presidência da
FIEMG – estando atualmente completando doze anos
à frente da CNI. Ele deseja
agora, por voto de maioria
dos seus 27 pares, prorrogar
o seu mandato por mais um
ano. Cabe mencionar, no entanto, que o estatuto da entidade nacional já havia sido
alterado anteriormente, para
que ele pudesse ficar adicionalmente, outros quatro
anos no cargo. Atualmente,
e apesar de não ser mais representante de Minas na CNI,
Andrade pretende prorrogar
por mais um ano o seu mandato, sob diversas alegações.

Segundo comentários, as
justificativas para esta pretensão são variadas, muitas
e vão, desde a necessidade
de terminar todos os seus
projetos (que em doze anos
seguidos pode parecer que
não foram suficientes), até
a justificativa de se evitar a
coincidência de uma eleição
na entidade em um ano eleitoral brasileiro - e para que
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ela também não seja contaminada por políticos, como
se isso fosse possível de
ocorrer no Brasil dos tempos atuais. Mas, o que se comenta mesmo, é que se trata
de um jogo, uma artimanha
política do atual presidente
para esperar que, eventualmente, um candidato de sua
preferência pessoal venha a
concorrer na eleição no seu
estado e se não ganhar, juntaria os votos das federações
do Nordeste e, assim, se reelegeria de novo.
Contra esta proposta de
mais uma vez se prorrogar o atual mandato, sob
a liderança de Flávio Roscoe – presidente da FIEMG
– Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais
posicionaram-se as Federações das Indústria de São
Paulo e do Rio Janeiro, que
representam cerca de 75%
do PIB – Produto Interno
Bruto industrial brasileiro
- o que não significa muita
coisa, porque aqueles outros que não têm peso no
bolo industrial possuem a
maioria dos votos que valem
nas eleições da entidade.
Assim funciona um sistema
que movimenta bilhões de
reais por ano e que sequer,
tem a obrigação – seja em
Brasília ou em Minas, de se
publicar um balanço patrimonial e econômico de suas
atividades. Mas isso não é
significativo e pode transparecer não ser importante

porque, na verdade, as pessoas lutam por estes cargos
pelos benefícios que desfrutam e o prestígio político
que oferecem é claro, além
dos benefícios a seus negócios não o sendo, muito menos, pelo proveito que seria
gerado em prol da própria
indústria.

Nesta briga fratricida e lamentável de mineiros, a
pergunta que deveria estar
permeando - nestas grandes
discussões do momento -,
não seria estabelecer qual a
contribuição, de cada um dos
dois combatentes, para que a
indústria pudesse se desenvolver e crescer, evitando-se
que ela siga rumo ladeira
abaixo e continue atingindo
um dos menores níveis de
participação do PIB brasileiro de sua história? Ou, então,
o que os dois contribuíram e
fizeram, quando eram amigos, para a melhoria de competitividade, produtividade
e da qualidade da indústria
mineira e brasileira?
É vergonhoso constatar
que, enquanto a indústria
encontra-se minguando e
deplora-se com uma pandemia que já nos ceifou a vida
de mais de 500 mil brasileiros e, também, quando já se
nos avizinha uma crise de
energia com direito a apagão
e redução drástica do já cambaleante ritmo da produção
industrial tenhamos, ainda,
de conviver com as divergên-
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cias de dois líderes empresariais mineiros que, simplesmente, resolveram destacar
as suas desavenças pessoais
publicamente – ao invés de
se unirem e fazerem algo de
bem para a construção e o
desenvolvimento de Minas
e do País. A política mineira
jamais ofereceu um exemplo
desta natureza e mostra a
história que, uma das características mais salutares da
vida mineira é, exatamente,
a compreensão, a busca pelo
consenso e pela união.

O motivo desta briga sobre
a questão de prorrogação
dos mandatos, também realça a tremenda distorção
que vivemos no mundo de
entidades de classe. De um
lado, há um mundo real, de
dificuldades para sobreviver,
de outro persiste a briga pelo
poder. Apesar de uma previsão de crescimento do PIB
industrial mineiro, neste ano
de 7%, a pergunta que ainda
merece ser feita é se esse resultado seria decorrente da
conjuntura internacional ou,
meramente, de ações provenientes de decisões exclusivas daquelas respectivas
entidades da classe?
Na política, sempre soube e
aprendi, que bons mineiros
sempre evitam ficar de mal e,
se brigam, só para Minas ficar bem. E isso por uma certeza: é que, com Minas bem,
pode-se fazer um Brasil bem
melhor!
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PAULO RABELLO

Eu pensava que era
Economista e escritor.
Ex-presidente
do IBGE e do BNDES

Do nada, Jair Bolsonaro nos
vem com mais uma de suas
pérolas, no aparente intuito
de corrigir uma séria declaração de campanha, que ficou na
promessa: abrir “a tal caixa-preta” do BNDES. O atual presidente, quando candidato,
impressionou muita gente e
angariou muitos votos por sua
coragem de boca, ao prometer
correr atrás dos corruptos e
desbaratar a quadrilha instalada dentro do maior banco
de desenvolvimento do País.
Para Bolsonaro, milhões e bilhões eram jogados fora no
BNDES. No país da ladroagem
impune, até que a acusação
parecia fazer sentido, mesmo
para pessoas esclarecidas. Só
um detalhe: o ainda candidato
a presidente acusava por acusar, sem prova, sem evidência,
sem qualquer investigação.
Repetia o que tinha ouvido falar, em fofocas de corredor, sobre as malandragens de obras
sem pé nem cabeça, financiadas pelo Brasil via BNDES, só
para desviar recursos dos brasileiros para as ditaduras de
esquerda dos amigos de Lula.
Passados três anos de governo, Bolsonaro teme ser imprensado na parede sobre as
provas do que disse em algum
debate na próxima campanha
eleitoral. Só esse temor de ser
flagrado e cobrado explica a
extemporânea confissão do
presidente: “eu pensava que
era” [uma caixa-preta]. A frase
presidencial merece inscrição

como expressão máxima de
seu governo. São quatro palavras que resumem tudo num
só conceito: equívoco. É a presidência do engano. Por erros
voluntários ou não, Bolsonaro
vem se equivocando, tropeçando e errando de porta, dia
após dia. Um dia é o BNDES
e sua caixa preta que nunca
existiu; noutro dia, é Donald
Trump, que será reeleito e,
por isso, podemos hostilizar o
tal Joe Biden; ainda ontem, foi
o COVID 19, inventado na China especialmente para fazer
a humanidade sofrer, embora não seja mais do que uma
“gripezinha”. É a sucessão de
“Opa! Me enganei!” mais custosa da história do Brasil. Se
outros presidentes custaram
caro ao País, o atual é forte
candidato ao caneco.
Ninguém é capaz de acertar
sempre. Nem é humano, pois
é do homem só aprender com
seus erros. Mas a presidência
da República não é uma faculdade, nem o presidente um
vestibulando. Não é o lugar de
vir aprender, como tem acontecido com os últimos presidentes, quase todos, nesse
novo ciclo “democrático”. Um
presidente-aprendiz é aposta no escuro. Quem não é do
ramo, quem já não traz na sua
bagagem sólidos e amplos conhecimentos do País, de seus
problemas e desafios, de sua
complexa história, de sua posição no mundo, de como funcionam suas instituições e, princi-

palmente, de como fazer para
tirar o Brasil do marasmo em
que se encontra, motivando as
pessoas, liderando com amor
e coragem, sendo duro com os
mais ricos e capazes quanto
mais compreensivo e exemplar
com os mais pobres, quem não
tem, portanto, o mínimo desses atributos de conhecimento,
clarividência das coisas e senso de futuro, não deveria sequer tentar uma legenda para
a faixa presidencial.

O Brasil realmente não precisa
de mais um vestibulando de
“Problemas Brasileiros” na presidência. A pessoa que venha a
liderar os rumos do Brasil não
pode ter a audácia maligna dos
corruptos nem o vigor estúpido
dos ignorantes. Não se trata de
esquerda nem direita, por sinal,
vazios de significado, nem de
encontrar alternativa num suposto centro que se move pra
lá e pra cá. O Brasil precisa do
candidato do bom senso, que
não se compra na feira nem
se vende como certificado de
curso supletivo. O bom senso é
fruto exclusivo da competência
testada em muitas etapas anteriores, de bagagem acumulada
por muita ralação em livros e
viagens de estudo, de contato
permanente com o imenso Brasil e seu povo, de visão de mundo e coragem para mudar de
modo radical, mas ponderado.
Só assim evitaremos ouvir o
refrão da ignorância arrependida: eu pensava que era...
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JOSÉ MESSIAS TEODORO

Os efeitos da tributação dos dividendos
na economia - aumento de preços, maior
arrecadação em cascata e inflação
Consultor Tributário
há mais de 30
anos e especialista
em planejamento
tributário,
reestruturação
e reorganização
societária

O governo tem veiculado na imprensa que pretende tributar
a distribuição de lucros e dividendos. Se for aprovada, será
um grande equívoco na minha
visão. Essa ação irá provocar
aumentos de preços generalizados, além de gerar mais inflação
e acelerar a recessão.

O sistema da teoria dos preços explica como isso acontece: a tributação de lucros e
dividendos na forma que está
sendo veiculada, prevê alíquota teórica de 15%. Isso provocará aumentos de preços na
cadeia produtiva até chegar
ao consumidor final na ordem
de 11,16%. O que acontece na
prática é que uma taxação de
15% na distribuição de lucros
ou dividendos será inevitavelmente repassada nos preços.
A lógica é simples, para um
preço que antes havia sido
formado com base numa rentabilidade hipotética esperada
de 6%, será recalculada com
vistas a manter a taxa de retorno de 15%. Por exemplo,
uma determinada mercadoria
que custa R$ 216,42 passará
para R$ 240,58, ou seja um
aumento médio no preço de
11,16% decomposto da seguinte maneira: o imposto de
renda sobre lucros e dividendos acarretará um acréscimo
de 1,96% no preço final, porém
1,96% de aumentos nos preços
desencadeiam outro aumento
de 1,52% na arrecadação do
ICMS, PIS e COFINS, visto que

esses tributos são cobrados em
cima dos preços reajustados.
Haverá também um aumento
na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social na ordem de 1,36%,
portanto haverá repasses por
conta do aumento dos tributos
de 4,84% (1,96% + 1,52% +
1,36%). Os aumentos de custos
influenciam em mais 6,32%,
chegamos então à conclusão
que os preços irão aumentar
11,16% (4,84% impostos +
6,32% de custos), isso mostra,
inequivocamente, que haverá
maior arrecadação de tributos.
O único beneficiado será o governo que irá arrecadar mais
tributos. Esse aumento de
tributos, ocorrido na cadeia
produtiva, começa nas fábricas é repassado ao atacadista
e depois para o comerciante
varejista, finalmente chega aos
consumidores: trabalhadores,
pensionistas e demais trabalhadores formais ou informais.
Esses consumidores não têm
como repassar esses aumentos
aos seus rendimentos, rendimentos que não são reajustados pelos índices inflacionários.
O Governo não pode intervir ou congelar preços, ações
desse tipo não fazem parte da
economia de mercado, congelamento de preços é uma ação
cujos efeitos já foram comprovados como desastrosos.
A tributação dos lucros e dividendos significa bitributação e

isso é inconstitucional e poderá
ser declarado ser contestado
perante o Supremo Tribunal
Federal. Os lucros líquidos antes dos impostos já são tributados em 34%, sendo 25% de
imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro
líquido antes desses impostos.

Além de provocarem mais inflação, penaliza e desestimula
a produção, reduz a criação
de novos empregos e barra a
entrada de capital estrangeiro.
As empresas Holdings ficariam
penalizadas em dobro, seriam
tributadas duas vezes, uma
vez no recebimento e a outra
no pagamento de dividendos.
Ainda por cima, beira a um
confisco dos lucros, os lucros
seriam tributados em torno
de 43,90%, caso o governo
permaneça com essa intenção
de querer tributar os lucros e
dividendos em torno de 15%.

A ação que precisa ser tomada é de redução da carga tributária, só nesse modo é que
haverá aumento da produção,
incentivo de novos investimentos que são imprescindíveis para retomada do crescimento, além da geração de
empregos e aumento do consumo. Precisamos aumentar o
poder de aquisição da população, melhorar a distribuição
de renda, e não ações contrárias daquelas recomendadas
pela teoria dos preços cujos
efeitos já são conhecidos e reconhecidos empiricamente.
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ROBERTA MARCHESI

Pós-pandemia reserva o caos no
transporte público brasileiro
Diretora Executiva da
Associação Nacional
dos Transportadores
de Passageiros sobre
Trilhos (ANPTrilhos),
Mestre em Economia
e Pós-Graduada
nas áreas de
Planejamento,
Orçamento, Gestão
e Logística.

Muito se fala sobre transporte
ativo, transporte sob demanda, aplicativos, inovações, mas
nada disso contribui para a
solução do problema da mobilidade em nossas metrópoles
se não estiver inserido, nesse
contexto, o transporte público
e de alta capacidade.
Esse sistema é a essência
da mobilidade. É nele que a
grande maioria dos deslocamentos diários acontece e é
com base nele que todas as
demais aplicações se conectam, formando uma verdadeira rede a serviço do cidadão.

Atualmente, o transporte público vivencia a maior crise de sua
história. A queda abrupta no número de passageiros desde o início da pandemia aliada à necessidade de manutenção da oferta
do serviço e ao aumento de despesa com novos procedimentos
de higienização e sanitização fez
com que grande número de empresas não conseguisse manter
a prestação do serviço.
Ao longo desses 15 meses, o
setor soma um prejuízo de
mais de R$ 25 bilhões, cifra
impressionante que está sendo impossível de ser suportada pelas empresas. Vinte e
cinco também é o número de
empresas que fecharam as
portas, seguidas por diversas
outras que suspenderam suas
atividades ou sofreram intervenção na operação.
O número de demissões no

setor já se aproxima de 80 mil
trabalhadores e os movimentos grevistas deram um salto
em todo o País. Até abril, 223
ações protestaram pela falta
do pagamento de salários e benefícios, causados pela quebra
do caixa das empresas como
consequência do desequilíbrio
imposto pela forte queda na
demanda de passageiros e o
atual modelo de remuneração
ao qual o setor está exposto.
METADE DA DEMANDA

Já parou para pensar no que
acontecerá com nossas metrópoles no futuro, quando o
fluxo de passageiros for naturalmente retornando?
Diariamente, a mídia destaca
situações de aglomeração no
transporte público e, hoje, o
setor opera com apenas 50%
da sua demanda. O que imagina que acontecerá quando
estivermos com 70% da demanda de volta às ruas e metade do sistema de transporte
desmobilizado em função da
quebra das empresas?

O mundo todo enfrenta a mesma pandemia e o transporte
público passa pelo mesmo
problema. A diferença é que,
desde o início, diversos países
adotaram medidas específicas
ao transporte público, destinando recursos emergenciais
para garantir a manutenção
das operações. No Brasil, estamos na contramão. Não só não
adotamos qualquer medida

de proteção ao transporte público como também rechaçamos as iniciativas nesse sentido, como foi o caso do veto
presidencial ao Projeto de Lei
do socorro emergencial ao
setor. Várias ações foram realizadas, com as mais diversas
esferas governamentais, mas
nenhuma medida específica
conseguiu ser implantada.
CRISE QUE ESTÁ POR VIR

Com a infraestrutura de transporte urbano aos frangalhos, o
País pagará um alto preço para
conseguir se reerguer. E, quando
o mundo estiver voltando dessa
crise, com a empregabilidade
aumentando e as economias
avançando, o Brasil, em vez de ir
na mesma direção, terá de parar
para enfrentar o problema que
agora tem negligenciado.

Se não forem tomadas medidas imediatas, o forte descompasso entre o já previsível
aumento na demanda de passageiros e a capacidade de reaquecimento da oferta fará com
que o País encare um longo
tempo de crise no transporte.
E, quando isso acontecer, não
será apenas com a crise no
transporte que teremos que
lidar, mas com a crise social
que virá junto com ela, porque
os movimentos pelo direito ao
transporte de qualidade que
vimos em 2013 serão apenas
boas lembranças perto da situação em que o transporte estará no futuro próximo.

182

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

OPINIÃO

EDIÇÃO 290

MARCELO PEREIRA

Como as moedas digitais podem
entrar na vida do brasileiro
Especialista fala sobre a diferença entre as moedas digitais e criptomoedas
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

Nas últimas semanas, as moedas digitais ganharam espaço nos noticiários com o
anúncio do Banco Central do
Brasil da previsão de lançamento de uma moeda digital
brasileira como uma extensão da física. Apesar de não
haver, ainda, uma definição
clara de como o ‘real digital’
funcionará, a expectativa do
mercado é que ele funcione
como a moeda física, mas só
exista em um ambiente virtual. O que se espera é que
as pessoas possam usá-las
para fazer compras e pagar
contas, por exemplo. “Elas
vieram para ficar e vão, cada
vez mais, fazer parte do cotidiano das pessoas”, avalia o
administrador com foco em
economia, banco digital e
fintechs Marcelo Pereira.

No ano passado, segundo levantamento do The Global Payments Report, apenas 35% das
operações foram feitas com
cédulas. Os cartões são hoje a
principal forma de circulação
do dinheiro. E isso vai ser ampliado com as moedas digitais.
Tanto que existem hoje dois
projetos de lei em discussão na
Câmara dos Deputados sobre
o tema. O PL 2.303/2015 discute o uso de moedas virtuais
em operações nacionais como
forma de pagamento; e o PL
2.060/2019, versa sobre o reconhecimento das criptomoedas na economia, assim como
sua emissão e circulação legal.
“É uma categoria com grande

potencial de crescimento e
que começa a amadurecer no
Brasil, ainda vamos ouvir falar
muito sobre o assunto”, avalia
Marcelo Pereira.
MOEDAS DIGITAIS E
CRIPTOMOEDAS GANHAM
CADA VEZ MAIS ESPAÇO
MUNDO AFORA

Pereira explica que, mesmo
sendo utilizadas frequentemente como sinônimos, as
moedas digitais são diferentes
das criptomoedas. “As criptomoedas são um subgrupo das
moedas digitais e são descentralizadas e criptografadas. Já
as moedas digitais são todas
criadas e armazenadas eletronicamente, inclusive as que
são utilizadas em jogos on-line, por exemplo”, conta.
Mesmo com o crescimento,
esse mercado ainda gera muitos debates relacionados à
segurança das transações. As
moedas digitais emitidas por
bancos centrais são controladas por instituições governa-

mentais reconhecidas. Todas
as decisões sobre ela são centralizadas numa instituição responsável por regular o sistema
financeiro. “Essas autoridades
verificam todas as transações e
só efetuam a transferência para
a conta de destino após conferido o saldo de quem transferiu e
confirmado que ele tem aquela
quantia. Isso permite bloquear
ou congelar contas e transações
com suspeitas de irregularidades”, explica Pereira.
Já as criptomoedas passam
por um processo diferente,
elas são emitidas e distribuídas de forma descentralizada, quem regula o sistema é a
própria rede de usuários. “Ao
mesmo tempo em que o sistema de segurança das criptomoedas evita fraudes entre os
investidores, é difícil rastrear
a origem das transações de
um indivíduo, devido ao sigilo
e segurança dos usuários. Na
prática, é necessário primeiro
identificar o suspeito na rede
e depois rastrear suas transações”, pontua o administrador.
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LEONARDO AMARANTE

Advogado
especializado em
Responsabilidade
Civil e Defesa do
Consumidor

Colapso na Justiça: como a discussão sobre
aplicação de taxa de juros e correção
monetária em condenações civis pode
afetar a vida de milhões de brasileiros
Julgado, pacificado e praticado há 15 anos, um “detalhe”
do direito civil segue em debate no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e, segundo o
Data Lawyer, plataforma especializada em jurimetria, o
resultado afetará pelo menos
6,4 milhões de pessoas com
ações de reparação de danos
na Justiça brasileira. Com julgamento do recurso especial
nº 1081149, já iniciado no
fim do ano passado, a Quarta
Turma do STJ traz novamente
à tona a forma de correção e
aplicação de juros em condenações civis provenientes
de relações extracontratuais.
Atualmente, a taxa de juros
aplicada é legal, de 12% ao
ano (1% por mês), acrescida
de correção monetária definida por cada Tribunal Estadual. O que se pretende fazer é
revogar essa prática e implementar a Taxa Selic, que, hoje,
está fixada em 3,5% pelo
Banco Central.
O processo em questão trata
de um caso habitual de negativação no SPC, que ocorre na
justiça do Rio Grande do Sul
(RS). O STJ promoveu a consulta pública a diversas entidades e está julgando a ação,
mas, após novo pedido de
vista, requerido pelo Ministro
Luis Felipe Salomão, o processo foi retirado de pauta.
Para especialistas em respon-

sabilidade civil e entidades
de proteção aos direitos do
consumidor, algo está visivelmente fora da rota natural se
predominar o entendimento
pela aplicação da Selic como
fator de correção e juros nas
indenizações civis. Não há
dúvidas de que a sociedade
será severamente lesada, já
que se estima uma enxurrada de revisões de processos
privados no país. Poucos estão atentando à gravidade da
situação.
Não custa ressaltar que, em
dezembro de 2020, entendimento semelhante foi tomado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em relação à
correção monetária de débitos no âmbito da Justiça do
Trabalho, em decisão colegiada contra a qual foram interpostos três recursos de embargos declaratórios, ainda
não julgados. Numa tacada, o
STF extinguiu a fórmula correta e justa para o pagamento
das indenizações trabalhistas
(juros mais correção monetária) e indicou tão somente a
Taxa Selic para a atualização
dos créditos trabalhistas. Na
ocasião, afastou a incidência
de juros, pois supostamente
já “estariam incluídos na Taxa
Selic. Ou seja, arbitrou-se
uma taxa de correção e juros
menor que a inflação projetada para este ano, o que repre-

senta inevitável desestímulo
à satisfação de dívidas.

Vale lembrar a distinção entre
correção monetária e juros
de mora. A primeira é a mera
reposição do valor de compra
da moeda, não representando
um plus ou aumento da verba
indenizatória, mas um minus
que se evita. Já o juro de mora
é representado por uma taxa
percentual que é aplicada
sobre o montante em atraso
de pagamento, em um determinado período. Atua como
uma indenização pelo retardamento na execução/pagamento do débito.

As consequências podem ser
devastadoras para a sociedade, dentre as quais destaca-se uma modalidade de correção e juros de mora sem
precedentes na história da
responsabilidade civil brasileira: os chamados “juros
negativos”, uma bizarrice
que seria provocada gradualmente no futuro, em função
da projeção de inflação em
torno de 4% neste ano (ou
seja, juros e correção menores que a inflação!).
Com a Selic em 3,5% e o aumento da morosidade dos
casos, o cenário futuro seria a
redução gradual do valor das
indenizações, ou seja, quanto
mais tempo se leva para dar
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fim a um processo (adiando a
quitação do débito), menos se
pagará à vítima, estimulando
ainda mais uma cultura de
procrastinação dos processos
pelas empresas, afinal, protelar o desfecho de um processo tornar-se-á um bom negócio a longo prazo.
Infelizmente, este quadro
representaria a maior aberração já sugerida desde o
secular Código Civil de 1916
no que se refere ao princípio
constitucional da Justa Indenização: é o credor (a vítima)
pagando ao devedor (o réu),
já que o passar do tempo significará a corrosão do valor
da indenização a ser paga ao
credor.
Não fosse “somente” o enorme impacto para milhões de
processos no Brasil, esse julgamento poderá criar insegurança jurídica e econômica
em diversas instâncias, e con-

solida a postergação do pagamento de indenizações que,
hoje, já demoram décadas
para serem quitadas. Como
não citar casos como Bateau
Mouche, Edifício Palace, vítimas do amianto, vazamento em Mariana, entre tantos
outros exemplos que só nos
envergonham.

Do outro lado, estão grandes
devedores que tentam convencer o Judiciário de que
credores de dívidas oriundas
de responsabilidade civil e
vítimas das infrações à legislação consumerista fazem um
“grande negócio ao litigiar”.
Como se perder um ente querido, a saúde ou a honra, ou
ter sua reputação posta em
cheque com uma negativação
indevida, e receber uma indenização, qualquer que seja
o seu valor, fosse um “bom
negócio”.
Por fim, cabe pontuar que, em
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meio à discussão no STJ, eis
que uma curiosidade surge
quando o assunto é a revisão
dessa taxa. Há cerca de 15
anos, quando a Selic chegou a
24%, o índice legal de 12% ao
ano parecia excelente. Agora,
com a Selic fixada em 3,5%, o
entendimento, curiosamente,
mudou. Não resta dúvida de
que alterar a forma de cálculo
das indenizações criará um
precedente anômalo e aberrante, levando os processos
a se arrastarem por décadas,
pois nenhum devedor terá
interesse na realização de um
acordo e vai usar de todos
os incontáveis recursos previstos na Lei para atrasar o
pagamento dos seus débitos.
O que está acontecendo com
o Direito Civil no Brasil? Se
nada for feito pelos operadores do Direito e pela própria
sociedade, é certo que iremos
testemunhar a maior e verdadeira “boiada” que o país já
viu passar.
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CONRADO NAVARRO

Poupança ainda é o investimento
mais usado pelo brasileiro
Sócio e especialista
em finanças
pessoais na
fintech Grão

Criada em 1861 por Dom Pedro II, a caderneta de poupança é a aplicação preferida dos
brasileiros há muito tempo,
mas isso vem mudando. Será
que faz sentido guardar dinheiro na poupança em pleno
ano de 2021? Boa pergunta.

De acordo com Raio X do Investidor, edição 2020, compilado pela Anbima, a poupança se mantém como o
produto preferido dos investidores, mas vem perdendo
participação: 84% deixaram
os recursos na caderneta em
2019, enquanto 88% optaram
pelo produto em 2018.
E as demais aplicações e opções de investimento? A distância para a poupança é gritante. Na sequência, aparecem
os fundos de investimento
(6%), seguidos dos títulos
privados (5%), dos planos de
previdência (5%), títulos públicos (4%) e ações (3%).

A bolsa de valores vem ganhando adeptos, principalmente
depois da queda da Selic, é um
investimento conhecido de
muita gente, mas que, na prática, atrai poucos brasileiros.
Considerando o nível médio
de renda do brasileiro e nossa
situação econômica, somos um
país conservador.
A boa notícia é que o brasileiro vem aprendendo mais
sobre educação financeira,
o que significa que também

aprendeu a guardar mais dinheiro. Em 2019, menos da
metade dos brasileiros (44%)
tinha algum saldo aplicado em
produtos de investimento em
2019, algo em torno de 42 milhões de pessoas.
Esse número é maior do que
o verificado em 2018, quando
42% aplicavam em produtos
de investimento. Se estamos
aprendendo a guardar, vale
também reforçar a concorrência e as novas opções de aplicação como outra conquista
relevante. As fintechs, por
exemplo, vieram para ficar!
A poupança é popular, mas
está longe de ser a melhor
alternativa de investimento
conservador: ela rende, ao
ano, 70% da Selic e, mesmo
com liquidez imediata, o dinheiro precisa “fazer aniversário” (ficarem 30 dias aplicados) para que os rendimentos
sejam efetivamente adicionados ao principal.
Há quem defenda que a comodidade é a principal vantagem
da poupança. Ela é fácil de usar,
está disponível e toda instituição financeira a oferece. É
verdade, mas as fintechs já oferecem facilidades, experiência
de uso e funcionalidades que
satisfazem estas expectativas
entregando mais rentabilidade.
Mas e o investimento mínimo
para começar em outras aplicações melhores que a pou-

pança? A resposta para esta
pergunta também não é mais
um problema. Aplicações a
partir de R$ 1 são realidade
no universo das fintechs, com
retorno melhor que o da velha caderneta.

Por fim, é comum notar muitos
brasileiros apontando a segurança como um fator chave para
não tirar o dinheiro da poupança. Sim, o dinheiro aplicado nela
tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até R$ 250
mil por CPF, por instituição (até
o máximo de R$ 1 milhão), mas
outras opções também têm ou
são ainda mais seguras.
Mais seguras? Sim, como é
o caso dos títulos públicos.
Quem tem parte de seu patrimônio em títulos emitidos pelo
governo federal, financia o
crescimento do país – e nunca
demos calote na dívida interna.
O Tesouro Nacional representa
nossa economia como um todo
e o governo não honrar sua
dívida pública seria uma catástrofe (o mercado não trabalha
com esse cenário).

As provocações no texto de
hoje têm como objetivo mostrar que é possível ter mais
rentabilidade, com igual ou
mais segurança, experimentando novas aplicações e produtos financeiros oferecidos
por fintechs e outras instituições. O clichê “saia da sua
Zona de Conforto” também se
aplica aos investidores.
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FLÁVIO PADOVAN

Definir protagonismo é questão de
sobrevivência num mundo onde a concorrência
assimétrica avança a passos largos
Sócio da MRD
Consulting

A fronteira da concorrência simétrica há muito foi ultrapassada e,
atualmente, é comum enfrentar
os chamados concorrentes assimétricos. O conceito diz respeito
às organizações que atuam em
setores diferentes, mas conseguem oferecer valor para um
mesmo cliente, tornando-se competidores. Nesse sentido, David
L. Rogers escreveu em “Transformação Digital - Repensando
o seu negócio para a Era Digital”,
que hoje estamos inseridos num
mundo de limites setoriais fluídos. É um cenário extremamente dinâmico e, ao mesmo tempo,
difícil de ser mapeado. Por isso
mesmo, requer uma postura diferente das empresas, que precisam definir se serão protagonistas ou coadjuvantes do mercado.
Um sinal dessa tendência pode
ser observado na indústria automobilística, onde as chamadas
tecnologias disruptivas estão
obrigando montadoras tradicionais a se reposicionar. Vide o caso
da Ford, que anunciou parceria
com o Google para produtos,
manufatura e gerenciamento da
cadeia produtiva, além do uso de
inteligência artificial para treinamento de funcionários. A Ford
também é a primeira fabricante
a assinar um acordo de colaboração com a Volkswagen para o
uso da plataforma da rival alemã
MEB para uma série de novos elétricos. Tudo isso em meio a maior
reestruturação de sua história,
com fechamento de fábricas pelo
mundo todo, inclusive, aqui no
Brasil. E isso é só o começo.

Com todos os avanços que vêm
por aí no que diz respeito a mobili-

dade, como carro autônomo, carro
voador, entre outros, será questão
de sobrevivência para a indústria
automobilística seguir relevante. E
não se trata aqui de um futuro que
demora a chegar. Os drones tripulados já atuam como serviço de
entrega atualmente. E para manter o mesmo exemplo, se antes
pensávamos em carros voadores
apenas no campo ficcional, como
no desenho animado “Os Jetsons”,
hoje sabemos que sua chegada é
questão de tempo.
Foi em 2017 o anúncio do modelo Liberty - considerado o
primeiro veículo do gênero -,
pela startup holandesa PAL-V,
idealizadora do projeto. De lá
para cá muita coisa já evoluiu
e a Embraer, por meio de sua
startup Eve Urban Air Mobility
Solutions, fechou um acordo
de venda de 200 eVTOLs para
a Halo, famosa empresa de táxi
aéreo urbano que atua nos Estados Unidos e em Londres. As
entregas, de acordo com a empresa brasileira, começam a ser
feitas em 2026.
Independentemente do setor,
são iniciativas alinhadas ao que
acontece na economia global,
que exige modelos cada vez mais
integrados verticalmente. Outro
exemplo claro disso foi dado por
Elon Musk, à frente da Tesla, pioneira na produção de automóveis
elétricos de alto desempenho.
Sua mais nova peripécia é a criação de restaurante drive-in, com
direito a patins e jukeboxes, em
estações de carregamento de veículos elétricos nos Estados Unidos. A partir da infraestrutura dos
superchargers, como as estações

são chamadas, Musk pretende expandir seu leque de comodidades
em torno deles. É uma iniciativa
que alia inovação, simplicidade
e praticidade ao consumidor. E
movimentos semelhantes vêm de
todos os setores.

No caso do varejo, o mesmo terá,
em breve, a opção de vender seus
produtos apenas em estações automatizadas e reabastecidas por
computadores. O conceito até já
é parcialmente colocado em prática pela gigante Amazon, com o
Amazon Go, que implementou
estabelecimentos nesse modelo,
onde são ofertados produtos que
dificilmente veremos na consagrada plataforma de e-commerce,
como mantimentos, bebidas, cafés
da manhã e refeições prontas.
Com as restrições impostas
pela pandemia e o medo que
ela trouxe referente às questões sanitárias, alguém duvida
que os mercados, além de automatizados, vão aliar essas tecnologias a um serviço de drive-thru em que o consumidor,
além de não precisar passar
por caixas, fará compras sem
sequer descer do seu veículo?

Nesse ambiente que se desenha,
é imprescindível se adequar às
tendências e às mudanças de
comportamento dos consumidores e à velocidade dos avanços da tecnologia. E até olhar o
concorrente tradicional como
eventual parceiro. Realinhar
as estratégias para promover
transformação digital é preciso.
É assim que nascem os grandes
movimentos. E você? Quer ser
protagonista ou coadjuvante.
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Maioria dos que formarem em Direito
não conseguirão viver da advocacia
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.

Advogar exige diligência, iniciativa e persistência
Apesar de existirem no Brasil
1.670 faculdades de Direito e
mais de 1.300.000 advogados,
os escritórios têm tido grande
dificuldade de contratar profissionais que atuem na defesa
dos clientes com dedicação,
diligência e responsabilidade.
O que temos verificado é uma
enorme quantidade de advogados sem entender como
funciona essa prestação de
serviço, pois após obter a Carteira da OAB, é fundamental
humildade e paciência para
aprender a atender as pessoas e analisar qual a melhor
alternativa para resolver os
inúmeros problemas que lhes
são apresentados.

Muitos que cursaram Direito
o fizeram desejando um emprego público, com salários
elevados, mordomias, ausência de exigência constante de
bom desempenho, além da
garantia de estabilidade. Só
que o país “quebrou”. Não há
mais concursos públicos e o
avanço da tecnologia reduziu
a necessidade de contratação. A cada dia surgem novas
leis que reduzem o campo de
atuação da advocacia, como os
Juizados Especiais, Câmaras
de Conciliação e Arbitragem,
além da ampliação dos serviços nos cartórios de notas,
como os inventários e separações. Diante disso, vemos advogados que nunca pensaram
em atender pessoas e resolver
conflitos, buscando colocação

nos escritórios, em busca de
bons rendimentos.
Ignoram que no exercício da
advocacia, só se consegue ganhar conforme o trabalho que
efetivamente é produzido, na
medida do resultado, não havendo como escritórios arcarem com custos trabalhistas
da mesma maneira que outros
ramos e empresas. Na advocacia, o dinheiro decorre do
empenho pessoal, da relação
de confiança, tendo o advogado que superar as restrições
do Estatuto da OAB que impedem a atuação mercantilista,
ou seja, a criação de estrutura
empresarial é inibida. Essa
é a realidade, tanto que são
raros os grandes escritórios,
conhecidos como “de massa”,
os quais não são a referência
para quem deseja realmente
advogar de maneira completa,
pois os profissionais apenas
realizam tarefas repetitivas e
limitadas. Para essas tarefas
mecanizadas, já se cogita o
curso de tecnólogo jurídico em
dois anos, além da ampliação
dos programas de inteligência
artificial e de automação.
Trata-se de um cenário difícil,
pois muitos se revoltam ao
concluir o curso e constatar
que o mercado está cada vez
mais seletivo. Para viabilizar a
carreira o profissional precisa
fazer muito mais que o básico,
aceitar o estresse decorrente
dos conflitos, o que torna verí-

dico o ditado: “advogar é para
os fortes”.
RENDIMENTO DECORRE
DO QUE É PRODUZIDO
EFETIVAMENTE

É da essência do exercício da
advocacia trabalhar como autônomo, sendo comum os advogados se unirem para custear um escritório ou aceitarem
serem parceiros de quem já
tenha uma estrutura. Não há
mais espaço para quem pensa
e age como empregado, que
só faz o que é mandado. Se o
cliente tem que ficar orientando e cobrando há algo de muito errado com o profissional
que deveria representa-lo por
ser mais preparado.
Na prática, são pequenos grupos, que produzem com sua
força de trabalho, mediante
muita iniciativa e dinâmica
para conquistar o cliente cada
vez mais disputado e com menor capacidade de pagamento
diante da crise agravada com a
pandemia.

Se o iniciante na carreira pensa que ganhará muito, como
se trabalhasse para o Governo
Federal, esqueça! Procure outra área, pois em razão das faculdades não ensinarem como
trabalhar de fato na advocacia
– o que fica evidente por grande parte ter dificuldade em
cobrar por uma consulta – torna-se fundamental um grande
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esforço para se especializar
em alguma área. Todavia,
especializar-se tem sido um
desafio, diante da necessidade
de ganho, que força muitos a
generalizarem sua advocacia.

Para complicar, em inúmeras
profissões, percebe-se uma
perda de qualidade, com a
“geração Google”, que prefere
aprender na internet a estudar nos livros, que frequenta
a escola como se fosse um hobby, que repudia fazer cálculos
elementares para entender se
valem a pena os custos, os riscos do processo e se o cliente
tem razão; que fica horas nas
redes sociais, ou tomando
cafezinhos e almoçando; que
acha que pode chegar ao escritório a qualquer hora, como
se já fosse um empresário de
sucesso. Há ainda, o advogado
que depende do cliente ou do
gestor do escritório, mas os
considera um inconveniente
por ter que prestar contas.
Não existem clientes chatos,
pois sem eles o escritório não
tem como pagar o aluguel e
nem mesmo a secretária. É
lamentável, mas há advogado
que não merece ter clientes e
nem fazer parte de uma equipe, pois não vibra com o êxito
dos processos do escritório,
por não se envolver com as
preocupações de terceiros.
ADVOGADO: SE ERRAR, O
OUTRO RESSALTA A FALHA

Nesses tempos modernos foi
moldada uma geração acostumada com tudo na mão, que vê
o trabalho como um fardo, que
foi poupada pelos pais de qualquer contrariedade e que exige que seja elogiada por fazer
seu dever. O resultado é que
ao enfrentar o trabalho, entra
em choque ao ser cobrado por
informações que deveriam ter

sido dadas há dias a quem lhe
contratou ou por ser repreendido por errar, por ter gerado
prejuízo, pois na faculdade
bastava acertar 60 ou 70 por
cento que estava tudo bem.

Entendam, a profissão de advogado é a única que tem um
profissional, do outro lado,
contratado para derrubar todos os seus esforços, podendo
ser fatal o menor erro, pois
cabe ao colega adversário se
beneficiar e expor suas falhas
para favorecer seu cliente.
DEVER DE SER
RESPONSÁVEL COM
O CLIENTE QUE NÃO
CONHECE

Embora os advogados precisem ter autonomia para
tomar decisões pela responsabilidade que possui sobre o
processo, fato é que quando
esse advogado é subordinado
a outro, não pode confundir
sua postura e deixar de honrar quem lhe confiou uma
tarefa. Por ser subordinado,
não significa se desonerar do
dever de lidar com os clientes
e agir antes que seja mandado.
Ao contrário, passa a ter dupla
obrigação, a de atender aos
princípios da advocacia e aos
do trabalho que se prestou a
executar até a sua conclusão.
ENSINO À DISTÂNCIA

Com o recente crescimento do
ensino à distância, os professores e os alunos tiveram que
se adaptar, deixando de ser
cobrada a presença do aluno
em sala, o que gerou uma nova
situação. Até nos cursos superiores que exigem a presença
física para ensinar, como por
exemplo, o de fisioterapia, os
professores têm relatado que
os alunos ficam com a tela dos
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computadores fechada. Inúmeros professores confirmam
que têm dado aula para a tela
sem nenhum ou poucos alunos se expondo, sendo certo
que muitos nem estão participando da aula. Isso indica a
tendência da redução da qualidade dos novos profissionais
pós-pandemia.
Os bacharéis que optarem pela
advocacia devem entender ser
inaceitável o vício de só atuar
no processo no final do prazo,
deixando de tomar medidas
prévias importantes para melhorar a defesa do seu cliente,
pois só se movimentam quando o juiz publica um despacho ou decisão. Ser diligente é
uma obrigação, especialmente,
quando se representa um contratante e um escritório.
TRABALHO: CUMPRA
O COMPROMISSO
DE FAZER O MELHOR

Quanto ao cliente, que é a base
da existência de qualquer
empreendimento que presta
serviços e dos rendimentos
de todos que ali comparecem,
constata-se que alguns advogados, ao entrar numa nova equipe, têm deixado de perceber
como é difícil criar uma carteira de clientes. Há uma falta de
sentimento de urgência, diante
da despreocupação em atender o cliente rapidamente ou
em dar notícias do processo,
não sendo isso um favor
Muitos profissionais ignoram
o fato de que deixar que seu
contratante lhe cobre uma
resposta, que deveria ser dada
rotineiramente, é cansativo e
que a agenda é para ser utilizada, pois pedir desculpa pelo
esquecimento não resolve o
prejuízo causado, o qual deve
ser indenizado.
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O serviço a ser prestado não é
um favor ao cliente ou ao advogado titular do escritório,
sendo que ao assumir processos já em andamento, que
eram conduzidos por outro
colega, o profissional deve se
aprofundar nos casos. A condução superficial e a ausência
de conhecimento das particularidades que geram falhas,
são percebidas pelos clientes,
que deixam de ter confiança
e assim o profissional perde
a oportunidade de fazer seu
bom nome, gerando a desvalorização da imagem do escritório que lhe confiou o serviço.

Agir como se estivesse de
passagem pela empresa, sem
o compromisso de agilizar a
solução do processo, sem a
intenção de contribuir para
o sucesso do escritório é um
dos erros mais graves, sendo
um ótimo caminho para inviabilizar a carreira. Serviço mal
prestado é advogado mal falado. Sem clientes, sem indicações, não há como prosperar
na advocacia.
FACULDADES SEM
CONDIÇÕES DE FORMAR
BONS PROFISSIONAIS

O problema não está apenas
na má qualidade de centenas de faculdades que foram
inauguradas visando apenas
a obtenção de lucro com o
Fies e outros planos governamentais. Segundo o Censo de
Educação Superior realizado
em 2017 pelo Ministério da
Educação e Cultura, o número
de estudantes matriculados
em Direito era de 879 mil, ou
seja, o Brasil, sozinho, forma
por ano mais bacharéis em Di-
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reito do que a soma de todas
as faculdades do mundo.

A situação se tornou mais crítica com a pandemia que empobreceu a população, pois se
até 2019 existia um advogado para cada 170 habitantes,
agora, ao retirar as crianças,
os desempregados e carentes,
possivelmente nem a metade
disso tem condições de arcar
com os custos de um bom trabalho jurídico.
TECNOLOGIA ELIMINARÁ O
ADVOGADO LIMITADO

As grandes corporações têm
investido maciçamente em
Inteligência Artificial, pois
essa tem se mostrado mais
eficiente e menos onerosa que
os advogados que atuam em
escritórios de massa, que se
limitam a copiar e reproduzir
petições semelhantes em centenas de processos.

Diante da pressa e da ausência
de valorização do raciocínio
específico sobre as alternativas jurídicas dos processos,
constata-se a tendência de
substituição do profissional
por máquinas que não cansam, não atrasam com os horários, não reclamam e nem ficam no celular se distraindo e
deixando o prazo de manifestação transcorrer até o limite.
PROPAGANDA ENGANOSA
DISTORCE O QUE É
RELEVANTE NA ADVOCACIA

Nunca se viu, como nesta
pandemia, tantos advogados
que se dizem bem-sucedidos,
divulgando “segredos para
obter êxito e renda elevada”,
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se empenhando por horas
e horas em lives para vender cursos milagrosos que
prometem levar ao sucesso.
Isso gera desconfiança, pois
o advogado que se dedica à
profissão com êxito, não tem
tempo para distribuir “dicas
milagrosas”. Na era das redes sociais, “quem tem tempo não tem trabalho”. Essa é
uma antiga verdade, repaginada na modernidade e pela
propaganda enganosa que
prolifera na internet que seduz pela aparência.

Marketing jurídico, controladoria, formação de preços,
softwares, aplicativos e vários outros produtos digitais
ainda não são capazes de
substituir o advogado competente. Cabe ao advogado
refletir: seu conhecimento
jurídico é suficiente para
garantir uma boa remuneração? O quanto precisa
melhorar, focar, estudar, se
disciplinar para merecer o
cliente? O quanto terá que
abrir mão para merecer um
valor melhor pelo seu trabalho? O quanto precisa perder
para compreender que o preço justo só existe se seu trabalho for excepcional? Está
apto a atrai o cliente? É capaz
de compreender as relações
humanas, as implicações jurídicas com seus desdobramentos judiciais e luta por
resultados práticos, para beneficiar quem lhe contratou?
O advogado de sucesso não é
que tem mais seguidores, mas
o que persegue as melhores
soluções para as pessoas que
lhe confiam as dores e problemas de suas vidas.
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PAULO ROBERTO P. REIS JUNIOR

Agronegócio inteligente: como usar a
tecnologia a favor da previsibilidade?
Gerente comercial
de Agrobusiness
da Engineering,
companhia global
de Tecnologia
da Informação
e consultoria
especializada em
Transformação
Digital.

O câmbio favorável e a demanda das commodities por
países que se desequilibraram com a Covid-19 têm impulsionado o agronegócio
nacional, que respondeu por
26,6% do Produto Interno
Bruto do nosso país no ano
passado, a maior alta desde
2004. Aquele que era tratado
como um setor primário, hoje
tem uma realidade muito diferente, estando lado a lado
do interesse econômico que
antes focava na indústria e
nos serviços. O resultado é
a ascensão do segmento e o
interesse cada vez maior de
investidores, inclusive os estrangeiros.

Reconhecido como um setor
crucial para o crescimento econômico brasileiro, o
agronegócio ganhou destaque principalmente por ter
ampliado o valor agregado
do seu produto, uma mudança graças à evolução no
uso da tecnologia em campo. Mas, para prosperar e
ganhar cada vez mais espaço mundial, é preciso manter a produtividade e, neste
aspecto, a previsibilidade
ganha holofotes justamente
por suprimir perdas na co-

lheita e amenizar prejuízos.
O prognóstico da natureza é
elementar, já que não podemos controlá-la.

É aí que entra o Agronegócio
Inteligente. Trata-se de uma
agricultura de precisão que
se baseia em inovação e tecnologia de ponta para encontrar a eficiência do solo a partir de um sistema avançado
voltado para a administração
da terra, potencializando-a
da forma mais eficaz possível
- um elemento fundamental
que permite maior retorno
econômico.

O uso de recursos de análise digital de informações do
solo via satélite, por exemplo,
mantém o histórico do solo
por cinco anos, permitindo
previsões extremamente assertivas em um período de
até 14 dias, o que minimiza
possíveis riscos na análise de
sua deterioração. Trata-se de
um levantamento tão apurado que envolve tanto as análises hídricas, como também
as pluviométricas e as fitopatológicas, que é o estudo das
doenças em vegetais.
Todo esse estudo do com-

portamento do terreno e das
variáveis naturais com o uso
da tecnologia resulta na redução do tempo de plantio
versus colheita, favorecendo o retorno financeiro da
operação. Por isso, podemos
afirmar que o uso da tecnologia chegou no campo para
somar e otimizar seus processos, principalmente poupando surpresas inoportunas
ou custos desnecessários em
meio à produção.
Isso sem contar que uma atividade agrícola controlada se
torna mais sustentável, outro fator que tem chamado a
atenção dos investidores, que
vêm avaliando cada vez mais
as práticas que estão alinhadas ao ESG (Environmental,
Social and Governance), tema
muito presente nas empresas
neste momento.
Não há dúvidas que o uso de
dados para a análise preditiva no campo melhora o processo de decisões futuras,
que são fundamentais para
a curva ascendente do negócio, resultando num caminho
seguro para o fortalecimento
do setor. É hora de ampliar a
inovação e a escala mundial!
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Qual será o futuro da
privacidade de dados?
Diretor de Produtos
e Tecnologia
na Pontaltech,
empresa
especializada em
soluções integradas
de voz, SMS, e-mail,
chatbots e RCS.

O futuro da privacidade de dados será um eterno paradoxo.
Por mais que o esforço contínuo em prol da segurança das
informações seja uma forte
tendência favorecida pelos
avanços tecnológicos, este
mesmo cenário de criação de
tecnologias cada vez mais robustas e completas também
abre espaço para uma maior
vulnerabilidade, com o surgimento contínuo de novas modalidades de roubos.
Hoje em dia, somos monitorados o tempo todo. Por onde
quer que passemos, encontramos câmeras em casas, ruas,
estabelecimentos ou até mesmo, nas redes sociais, onde
compartilhamos nossas rotinas, hábitos e costumes. Por
mais que essas tecnologias sejam criadas com um propósito positivo, seu mal gerenciamento e falta de cuidado pode
causar danos devastadores.
Como prova disso, uma pesquisa feita pelo Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
aponta que os vazamentos de
dados aumentaram 493% no
Brasil só no ano de 2019.
Falar sobre o futuro da privacidade é uma linha tênue
entre o seguro e o inseguro.
De um lado, os avanços tecnológicos permitirão a melhoria

contínua dos firewalls, dos
sistemas de monitoramento e
de controle de acesso, assim
como de diversos protocolos
de segurança. Mas por outro,
essas conquistas também farão com que os fraudadores
evoluam e descubram novas
técnicas e meios para roubar
os dados dos consumidores,
criando artifícios, softwares e
outros métodos para enganar
pessoas e processos.
Neste cenário incerto, as empresas devem se preocupar
em armazenar e tratar os dados permanentemente, com
foco primordial no treinamento e capacitação dos funcionários. Não adianta ter o melhor
sistema de proteção, sem colaboradores que estejam preparados para lidar com essas
tecnologias e possíveis vazamentos. Dessa forma, todo o
time entenderá a importância
de proteger o dado do cliente e as consequências de seu
mau gerenciamento.

Por parte do consumidor, também há a necessidade de se
atentar aos dados solicitados.
Preencha somente os campos
necessários, nunca repasse informações que são desnecessárias e, em caso de dúvidas,
sempre entre em contato com
os responsáveis pela coleta

dos dados.

Essas medidas de proteção
vão muito além do atendimento a uma determinação
legal, imposta principalmente
pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD). As
empresas que se adequarem
rapidamente à essas medidas
terão uma importante chancela – facilitando, consequentemente, o fechamento de grandes contratos. Quanto maior
for a confiança, melhor será o
destaque da organização frente à concorrência.
Não há dúvidas de que essas
tecnologias, quando aliadas
à um time preparado e qualificado, contribuirão para
uma redução significativa das
fraudes. Contudo, isso não significa que elas serão extintas,
já que do outro lado os fraudadores continuarão descobrindo mecanismos de roubo
dessas informações.

É uma guerra sem fim. Ao mesmo tempo em que teremos sistemas cada vez mais seguros e
com melhores artifícios de autorização, também poderemos
sofrer danos devastadores em
casos de vazamentos. Estaremos constantemente expostos
e a melhor estratégia será sempre a de prevenção.
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ANDRÉ FRANÇA CARDOSO

O sucesso do e-commerce
no Brasil passa pela gestão
e qualidade dos dados
CEO da Assesso,
provedora
de software
e consultoria
para Gestão da
Informação e
Qualidade de
Dados, que atende
empresas como
Natura, Gol,
Santander e Sodexo

A pandemia da Covid-19 acelerou a digitalização dos negócios e alavancou o e-commerce no Brasil, por conta do
fechamento das lojas de rua e
o crescimento necessário do
comércio virtual. Neste cenário, os dados se tornaram
um ativo de valor inestimável. Segundo dados do estudo
Webshoppers (Ebit/Nielsen
& Bexs Banco), o faturamento
do e-commerce cresceu 41%
em 2020, somando mais de
194 milhões de pedidos feitos
por consumidores brasileiros
no último ano. O levantamento ainda ressalta que essa foi
a maior alta percentual desde
2007. Dentre os varejistas em
destaque, lojas de departamento concentraram 84,3%
das compras online em no
ano passado. As redes de artigos esportivos, segundo segmento mais popular, geraram
2,8% do faturamento.

Outro dado importante do estudo é o crescimento previsto
para o e-commerce brasileiro
em 2021: 26% com um faturamento de R$ 110 bilhões.
De acordo com o levantamento, estima-se um aumento de
16% no número de pedidos
e de 9% no valor médio das
vendas. Vale ressaltar que
essa transformação digital
passa por diversos fatores
importantes como: a gestão
de dados e a maturidade logística para agilizar a entrega
em busca da eficiência operacional. Recursos que irão

contribuir para a expansão
das compras online.

E o empresário que apostou
no mercado virtual tem como
eixo central de seu negócio o
gerenciamento de seus dados
para a efetivação dos resultados. É essencial gerenciar os
riscos operacionais da empresa por meio da centralização,
organização e melhoria na
inteligência no trato das informações. E, atualmente, as
ferramentas e estratégias dessa gerência são fundamentais
para alavancar as vendas.
E o bom resultado se traduz
em mais negócios: empresas que adotaram o MDM
de Pessoas, por exemplo,
aumentaram em até 15% a
recorrência de compras. Ou
seja: dados bem tratados se
traduzem em maior eficiência e qualidade, o que, por sua
vez, motiva os consumidores
a comprarem mais. O investimento em um trabalho de inteligência de dados permitiu
que muitas empresas alcançassem um novo patamar em
suas operações e pudessem
traçar uma nova estratégia de
negócio a partir do seu banco
de informações.
Outro fator fundamental para
a alavancagem dos negócios é
o marketing. O uso do MDM
de Pessoas, por exemplo, permite um incremento de até
30% no resultado das campanhas de marketing para aqui-

sição de novos clientes e na
efetividade das campanhas
de venda trabalhando o perfil
de consumo dos clientes.

Esse conhecimento vem da
chamada “visão única 360
graus” do cliente, ou seja: os
dados apontam o que ele deseja adquirir em termos de
produtos e serviços, o quanto
se dispõe a gastar, a região
em que se encontra e até qual
seria o melhor canal de contato - esta informação, aliás,
responde por incrementos de
35% nos negócios.

O consumidor não está mais
no papel passivo de quem
simplesmente se deixa convencer por alguns argumentos de marketing. Com todas
as opções que o cliente dispõe,
nunca foi tão difícil conquistar
e fidelizar. Mas temos os dados, uma riqueza para quem
souber explorá-los e realmente transformá-los em elemento central das suas estratégias.
Portanto, o sucesso do e-commerce brasileiro passa
diretamente pelo uso efetivo
dos dados como vantagem
competitiva. A utilização de
ferramentas e estratégias
personalizadas para o negócio resultam em um aprimoramento dos resultados de
venda, logística, fidelização e
relacionamento com o cliente
e fornecedores. Os dados são
um tesouro que o empresário
deve lapidar diariamente.
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JOÃO IRINEU MEDEIROS

A vez do biocombustível
na mobilidade sustentável
Chairperson do
19º Simpósio
SAE BRASIL de
Powertrain Seção
Regional São
Paulo – Interior
e Regulatory
Director da
Stellantis América
do Sul

Neste momento histórico tão
singular como o que estamos
vivendo, muitos desafios decisivos se cruzam diante de
nós. De um lado está a luta
contra a pandemia da Covid-19, em que a humanidade
lança mão de todo o acervo
científico para produzir vacinas em tempo recorde e estabelecer protocolos médicos e
comportamentais para superar a crise. De outro lado, há
a aceleração de esforços tecnológicos em escala mundial
para atenuar as emissões dos
gases de efeito estufa (GEEs)
e seus efeitos sobre o aquecimento global.
Somando-se a outros setores,
a indústria da mobilidade
trabalha para a redução das
emissões de carbono em seu
processo produtivo e para
desenvolver sistemas de propulsão mais limpos. Apesar
das limitações impostas pela
pandemia, as pesquisas e os
desenvolvimentos na área de
powertrain avançam em todo
o mundo.
Particularmente no Brasil
o programa Rota 2030 une
indústria, academia, ICTs,
agências de fomento e gover-

no, e proporciona notáveis
avanços em projetos para
a eficiência energética, entre os quais se destacam os
sistemas de propulsão com
aplicação de biocombustíveis
e sua combinação com a eletrificação.
Os desafios relacionados à redução das emissões dos GEEs
determinam novos horizontes e, sobretudo, motivam
a indústria da mobilidade.
Nesse contexto a eletrificação se apresenta como uma
tendência mundial para os
próximos anos, mas outros
sistemas eficientes de powertrain ainda estarão presentes
nos diversos tipos de veículos
híbridos, em especial na fase
de transição para veículos
puramente elétricos.
Na Europa os motores ciclo
Diesel já são substituídos
pela combinação de evoluídos motores ciclo Otto, com
eletrificação de baixa e alta
voltagens. É provável que a
partir de 2030 veículos puramente elétricos sejam produzidos em grande escala em
alguns países europeus.
Em função da matriz energé-

tica diversificada e favorável
em termos de sustentabilidade, no Brasil a indústria da
mobilidade busca a associação entre as mais avançadas
tecnologias do setor e as características regionais.

De forma inovadora a comunidade científica brasileira se
prepara para propor soluções
sustentáveis do ponto de vista social, ambiental e econômico, para chegar à mobilidade eficiente e limpa de que o
País precisa.

Nesse escopo é possível esperar surpreendentes evoluções
tecnológicas relacionadas aos
motores de combustão interna e transmissões, principalmente pela intensificação do
uso de biocombustíveis, com
sistemas de propulsão que
podem facilmente se associar à eletrificação e com isso
gerar híbridos altamente eficientes.
O tema da mobilidade sustentável será o eixo do debate
no 19º Simpósio SAE BRASIL
de Powertrain, liderado por
especialistas da mobilidade
brasileira e internacional.
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RAY SOUZA E GIOVANA ARAÚJO
Ray Souza é Sócio
de Mercados
Regionais da KPMG
em Minas Gerais
e Giovana Araújo
é sócia-líder de
Agronegócio da
KPMG no Brasil.

A força do agronegócio
no Triângulo Mineiro
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) revelam que o Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,2% no primeiro
trimestre de 2021 na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Em relação ao mesmo trimestre de
2020, o PIB subiu 1%. É uma
esperança para a retomada da
economia e a geração de negócios, renda e empregos.
O mesmo sentimento de retomada está presente em Minas
Gerais, estado que atraiu R$
32 bilhões em novos investimentos em 2020. Entre as
regiões, o Triângulo Mineiro
tem se destacado, como, por
exemplo, no anúncio de R$
5,2 bilhões em investimentos
de uma empresa de celulose
em uma planta entre Indianópolis e Araguari. Outro
município de destaque na região é Uberlândia, que atraiu,
de 2017 até agora, quase R$
3 bilhões em investimentos
privados, relacionados a expansões e novos negócios.

Ao mesmo tempo, o PIB do
agronegócio brasileiro fechou
2020 com uma expansão recorde de 24%, na comparação
com 2019, segundo Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Centro
de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea),
considerando o crescimento
tanto de volume de produção

como preços. Com o resultado, o agronegócio ampliou de
20% para 26,6% a participação no PIB nacional, com todos os segmentos do agronegócio tendo alta em 2020.
Em Minas Gerais, o principal
destaque foi o setor agropecuário, que subiu 11% em
2020. A expansão ocorreu
em função do aumento substancial nos preços das principais commodities agrícolas
e o crescimento da produção.
Além disso, o Triângulo Mineiro exportou mais de US$ 700
milhões em produtos no segundo quadrimestre de 2020,
atingindo o maior volume em
23 anos. A alta do dólar favoreceu a exportação de produtos como açúcar, soja e carne
bovina, segundo o Centro de
Pesquisas Econômico-Sociais
da Universidade Federal de
Uberlândia (Cepes/UFU).
Uberlândia, a propósito, tem
se destacado como principal
exportadora da região. Em
2019, o município exportou
US$ 150 milhões no segundo
quadrimestre, contra US$ 338
milhões no mesmo período de
2020. Além disso, Araguari e
Ituiutaba também se destacam
nas exportações. As três cidades concentram quase 95%
dos valores totais exportados
das 24 cidades da região.
De acordo com o Cepes, os
produtos mais exportados

pelo Triângulo Mineiro são
açúcar, soja e carne bovina.
A soja impulsionou o valor
exportado e atingiu produção
de 1 milhão de toneladas do
grão, com US$ 352 milhões
em faturamento. O açúcar
atingiu expressiva variação
de mais de 1.800% de crescimento, sendo que, no segundo quadrimestre de 2020, a
região exportou mais de US$
40 milhões do produto. Outro
destaque foi a carne bovina
congelada, participando com
mais de 18% no volume de
exportações. Entre maio e
agosto de 2020 foram exportados US$ 137 milhões do
produto.

Além de todas as iniciativas
de desenvolvimento e atração de investimentos do Triângulo Mineiro, a localização
estratégica dos municípios é
relevante, que garante competitividade a este importante polo de expansão do agronegócio no Brasil. Além disso,
com a oferta de produtos de
qualidade e preços competitivos no cenário internacional,
há uma expectativa positiva
do mercado para que a região
continue aumentando as exportações e conquiste novos
mercados para os produtos
do agronegócio do Brasil e
do Triângulo Mineiro. O resultado é a continuidade no
crescimento do setor e o desenvolvimento econômico e
social da região.
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GUILHERME CORTEZ

Busca de bens no Cartório
de Registro de Imóveis
Atua com investigação
patrimonial.
É graduando em
Direito e possui,
além da certificação
“Decipher”
(Método Decipher
– Investigações
Corporativas),
especialização
em investigação
patrimonial,
principalmente com
ênfase em blindagem
e análise de registros
imobiliários.

A busca de bens é um tipo de
certidão fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis.
Nos estados brasileiros, o
nome desta certidão pode ter
variações como, por exemplo,
pesquisa de bens, certidão de
propriedade positiva e negativa, certidão negativa de
bens, negativa de propriedade, entre outros.
Apesar da variação na nomenclatura, o objetivo da certidão é o mesmo para todos
os Cartórios de Registro de
Imóveis brasileiros. A busca
de bens baseia-se em uma
pesquisa de bens imóveis
registrados nos livros do Cartório de Registro de Imóveis,
que a pessoa deseja e pode
ser feita por CPF ou CNPJ.
O Cartório de Registro de
Imóveis recebe a solicitação
para iniciar o processo de
procura de bens imóveis em
seu arquivo. Após finalizarem
as buscas, é expedido um documento à parte interessada
formalizando a existência ou
não de imóveis registrados
em nome do pesquisado.

Este documento chama-se de
certidão de busca de bens, e
na inexistência dos imóveis, a
certidão formaliza que nada
consta naquela serventia registral.
O QUE OCORRE QUANDO
O CARTÓRIO LOCALIZA
IMÓVEIS?

Em princípio, se a busca localizar imóveis registrados em
nome do pesquisado, pode
ser emitida a matrícula do
imóvel atualizada. Da mesma
forma, pode ser emitido um
informativo contendo os dados da pesquisa.

Apresentação de inexistência
de bens ou demais situações
que seja solicitada comprovação de existência ou não de
imóveis.

Vale lembrar que a busca de
bens é feita em apenas um
Cartório de Registro de Imóveis. Isto é, se há interesse
que mais cartórios processem a busca de bens, deve
também ser solicitado para
cada um deles.

Só para exemplificar, na cidade Curitiba (PR) existem ao
todo nove Cartórios de Registro de Imóveis. Assim sendo,
uma busca de bens completa
nesta cidade demanda das
solicitações em todos esses
nove cartórios.
COMO SOLICITAR A
CERTIDÃO DE BUSCA DE
BENS NO CENTRAL DAS
CERTIDÕES?

Por meio do Central das certidões é possível solicitar
certidão de busca de bens
para todos os Cartórios de
Registro de Imóveis do Brasil.
Primeiramente, basta entrar
em nosso site e preencher as
etapas solicitadas. Dentro do
prazo estipulado é feita a entrega pelos Correios no endereço que desejar.

Por fim, se a necessidade for
de certidão de nascimento,
certidão de casamento, certidão de óbito, matrícula de
imóvel atualizada ou certidão
de protesto, os pedidos podem também ser feitos pelo
Central das certidões.

Central das certidões - Trata-se de um serviço lançado em 2003. A empresa é pioneira
na prestação de serviços de solicitação e entrega de certidões, com experiência de mais de dez
anos. O objetivo é disponibilizar a solicitação de certidões, e segunda via atualizadas, para todos
os Cartórios do Brasil e a entrega nacional e internacional, de forma fácil e segura. Para mais
informações, acesse: https://centraldascertidoes.com.br/
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GLAUCO FARNEZI

O aumento da Selic não vai
impactar o mercado imobiliário,
mas a falta de digitalização sim
CEO da Facilita,
desenvolvedora do
appFacilita, primeiro
aplicativo para
gestão digital de
venda de imóveis.

Mesmo com o anúncio do
terceiro aumento consecutivo da taxa básica de juros
(Selic), passando de 3,5%
para 4,25% ao ano, o mercado imobiliário deve continuar não tendo impacto. Isso
significa que o setor continuará seguindo em pleno crescimento sem afetar o sonho
da casa própria. A previsão é
que os bancos não repassem
os juros ao consumidor, mesmo havendo novos aumentos
na taxa, pois o patamar ainda segue muito menor que os
padrões praticados no Brasil.
Longe de perder clientes para
a aplicação financeira neste
momento, líderes de incorporadoras e construtoras relatam que essa elevação não
tem impulso suficiente para
desestimular a compra de
imóveis pelos clientes finais
e, portanto, não tem influência significativa para o segmento imobiliário.

Porém, uma coisa é certa,
o volume de lançamentos
é grande e antes que isso
respigue na taxa de juros, o
ideal é aproveitar esse momento para comprar e, pelo
lado das empresas, é hora
de vender. Dados divulgados
neste início do mês de junho

pela Associação Brasileira
de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria
com a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe)
confirmam que o setor segue
com todo o vapor.

Os lançamentos de imóveis
no primeiro trimestre deste
ano registraram alta de 39%
em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas também subiram 21%
no período. Os interessados
na compra de imóveis dificilmente terão problemas para
obtenção de financiamento
e isso significa que o volume
de pedidos deve seguir num
ritmo forte. A Abrainc também revela que, nestes três
primeiros meses do ano, as
contratações de crédito avançaram em 112%.
Para transformar este momento em oportunidade e
aproveitá-lo, é preciso ter
modelos de negócios que estejam organizados e permitam vendas rápidas e à distância. De uma visita virtual,
passando para o cálculo da
venda, que inclui o valor das
parcelas, à assinatura do contrato de forma digital, esse
novo modelo tem apoiado o
setor em dois sentidos.

Um deles é vender imóveis durante as restrições sociais por
meio de lançamentos digitais,
que disponibilizam os recursos de cadastramentos, coleta
de documentos, reservas e até
pagamentos disponíveis para
os corretores e clientes num
formato 100% digital. O outro
é aumentar o alcance desses
clientes, que estão cada vez
mais digitais, e apenas entram
com o pé direito no imóvel
somente depois de assinar o
contrato de forma virtual.
Como resultado, vemos que
a oferta, a procura e a nova
forma de consumir criou uma
nova modalidade de venda
de imóveis, responsável por
atingir um número maior de
pessoas vindas de qualquer
localidade. E unir essa comodidade e facilidade num
momento em que o brasileiro
ampliou seu apetite na busca
de uma novo imóvel, é avançar para tirar proveito do
bom momento de mercado.

Cabe às construtoras e incorporadoras usarem a tecnologia, que veio para ficar, em
seu benefício, possibilitando
vendas facilitadas num novo
momento em que até assinar
e registrar um imóvel é possível fazer eletronicamente.
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Tiger: Grupo Heineken lança uma de
suas maiores marcas globais no Brasil
Novidade promete ser o maior lançamento do grupo neste ano
O grupo HEINEKEN, segunda
maior cervejaria do país, anuncio no
dia 18 de junho seu principal lançamento do ano. A cerveja puro malte
Tiger, uma das principais marcas globais do grupo, chega ao sul do país em
julho e em agosto nas regiões sudeste
e nordeste do Brasil.

Criada nas ruas de Singapura em
1932 e presente em mais de 50 países, Tiger é uma das cervejas mais
internacionais da Ásia. Com mais de
40 prêmios internacionais (como o
World Beer Cup e o Australian International Beer Awards), o sabor intenso do puro malte combinado a refrescância da cerveja, tornam-na ideal
para o paladar do brasileiro.
Pioneira no segmento de mainstream puro malte com Amstel, no
Brasil desde 2015, o lançamento de
Tiger tem como objetivo expandir a
atuação do Grupo HEINEKEN neste
mercado. "Estamos muito contentes com o lançamento e ele reforça o
nosso compromisso com o consumidor. Tiger é uma das cinco principais
marcas globais do grupo e vai somar
muito ao portfólio do Brasil, não poderíamos estar mais felizes por isso",
diz Maurício Giamellaro, CEO do Grupo Heineken.

"O mainstream é hoje o maior
segmento do mercado brasileiro de
cerveja, responsável por cerca de
62% do volume. No último ano, as
marcas puro malte ganharam mais
espaço e relevância, crescendo 39%,
segundo dados da Nielsen, mostrando que o brasileiro busca opções que
combinem acessibilidade com qualidade", finaliza Giamellaro.

A cerveja no Brasil pretende atingir os young millenials ou zillenials,
como também são chamados. "Tiger
é uma cerveja que nasceu nas ruas
de Singapura em 1932 e vem conquistando o mundo com coragem e
otimismo. É uma marca urbana, voltada para as pessoas que encaram de
frente seus desafios, sempre olhando
o copo meio cheio. Tiger é uma cerveja para celebrar nossas conquistas.

Para a marca, não importa de onde
você vem, mas sim aonde você quer
chegar", explica Renan Ciccone, diretor de marketing do Grupo Heineken.
O produto chega ao Brasil em três
versões: a lata de 350ml, a garrafa
de 600ml e o draft beer, em barril de
50L. A cerveja será produzida no país,
nas fábricas Heineken de Pacatuba,
no Ceará, e Itu, em São Paulo.

198

MERCADOCOMUM
JUNHO 2021

LANÇAMENTOS

EDIÇÃO 290

XC40 Recharge Pure Electric esgota na pré-venda
e Volvo Car Brasil trará mais 150 para o País
Primeiro veículo 100%
elétrico da marca sueca tem
todas as unidades vendidas
antes mesmo do lançamento
e confirma o sucesso do
carro elétrico no Brasil
Em menos de 20 dias, a Volvo Car
Brasil esgotou todo o lote do XC40 Recharge Pure Electric previsto para 2021.
“Nosso primeiro veículo 100% elétrico foi muito bem recebido pelos brasileiros e confirma que o Brasil está preparado para acelerarmos ainda mais nossa
estratégia. Esgotar a venda de todas as
unidades tão rapidamente reforça o caráter inovador do consumidor brasileiro
e consolida a Volvo como maior referência em eletrificação no país”, comemora
João Oliveira, diretor geral de operações
e inovação da Volvo Car Brasil.

“Por conta disso, conseguimos junto
à nossa matriz mais 150 veículos para a
pré-venda. Como o carro é lançamento
no mundo todo, as unidades não estão
facilmente disponíveis, mas devido à importância estratégica do Brasil, replanejaram as entregas e conseguimos essas unidades adicionais”, afirma João. Com isso,
o número total de carros disponíveis chega a 450. “A possibilidade de termos esse
lote adicional fará com que consigamos
atender mais pessoas nessa primeira fase
do carro elétrico aqui no Brasil, mantendo exatamente as mesmas condições de
preço e oferta válidas para o primeiro lote
da pré-venda”, confirma João.
O XC40 Recharge Pure Electric
inaugura o novo powetrain P8 100%
elétrico e com potência de 408hp. Graças ao moderno conjunto de baterias, o
modelo é capaz de rodar cerca de 418
quilômetros. Para os clientes que adquirirem o modelo durante a pré-venda,

terão direito a um Volvo Wallbox com a
instalação inclusa, que poderá ser feita
em sua casa ou escritório. Também ganharão o Google Nest, fazendo alusão ao
novo sistema multimidia desenvolvido
pelo Google que equipará o veículo. “O
XC40 Recharge Pure Electric inaugura
uma nova fase na comercialização de
nossos produtos. O cliente já adquire
o carro com garantia de três anos e todos os serviços inclusos nesse período,
além do Volvo On Call que, mais do que
um serviço de concierge, é também um
assistente em caso de acidentes”, explica André Bassetto, diretor de produto e
customer service Latam.
O valor do XC40 Recharge Pure Electric na pré-venda é de R$ 389.950,00.

LIDERANÇA EM SUVs
E HÍBRIDOS PLUG-IN

Com o compromisso de não vender mais carros somente à combustão
no Brasil, a Volvo Cars fecha o mês de
maio consolidando-se na vice-liderança do segmento Premium e com 70%
das vendas dos veículos híbridos plug-in comercializados no Brasil.

“É um orgulho”, comemora João
Oliveira. “Não temos mais carros somente à combustão sendo vendidos

no Brasil e chegamos a praticamente
70% entre todos os veículos híbridos
plug-in comercializados no País. Ou
seja, 7 a cada 10 veículos desse tipo
vendidos por aqui são Volvo.”

Dentre todos os modelos eletrificados comercializados no Brasil, a Volvo
ocupa a vice-liderança, com 25,3% no
acumulado do ano. A fabricante sueca
de carros premium foi fundada em 1927
pelo engenheiro Gustav Larson e pelo
economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e
no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte,
a Volvo tem como objetivo oferecer aos
clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal.

Em 2020, a Volvo Car Brasil fechou
o ano na segunda posição do segmento
Premium, com 17,6% de participação
no mercado. A marca é líder isolada entre os eletrificados plug-in, com mais de
3.200 unidades comercializadas no ano,
o que representa 63% das vendas no
País. Segue ocupando o primeiro lugar
entre os SUVs Premium no País e o XC60
é o veículo híbrido brasileiro que menos
desvaloriza em um ano dentre todos os
modelos comercializados no País, segundo pesquisa da Auto Informe.
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Crônicas de brasileiro
viajante abordam os dois
Imigrante nos Estados Unidos, Gustavo Miotti publica
“Crônicas de uma pandemia” com reflexões intimistas sobre
ditaduras e democracias a partir da queda do Muro de Berlim
O que passear de tuk-tuk na Índia tem a ver com o sucesso musical
de 1985 We are the world, George
Orwell e os apagões em Cuba? Conexões imperceptíveis a olhares menos
sensíveis são afloradas na visão intimista de Gustavo Miotti em Crônicas
de uma pandemia – Reflexões de um
Idealista. Viajante nato, o autor uniu
experiências pelo mundo a reflexões
sobre a condição humana nos dois
principais sistemas socioeconômicos.

Destinos complexos como Coreia
do Norte, Etiópia e Cuba são abordados na primeira parte da obra. Em
“Sob a sombra do comunismo”, Gustavo compartilha histórias, descobertas
e a impressão de um brasileiro acerca
das imposições da doutrina econômica no cotidiano de homens e mulheres. Pequenos detalhes ascendem observações analíticas sobre temas que
vão da política à ciência.

O autor também narrou uma viagem à antiga Tchecoslováquia, pois
“queria conhecer a vida do outro lado
do muro e como estavam se adaptando
à democracia”. O país, que em 1992 fazia transição entre o comunismo e o capitalismo, chamava a atenção do então
jovem viajante por conta da beleza da
cidade de Praga e de um personagem
em especial: o presidente Vaclav Havel.
Ele assumiu a presidência logo
após a queda do regime comunista
e conduziu o processo de separação
amigável do país entre tchecos e eslovacos de forma brilhante. Em apenas
seis meses, os tchecos e os eslovacos
voltaram a ter países independentes,

sem uma gota de sangue, algo raro na
Europa Oriental da época. (Crônicas
de uma pandemia, p. 26)

Após discorrer sobre a experiência
coreana, o autor atravessa o Oceano
para dissecar os Estados Unidos. Intitulada “A fragilidade da democracia”, a segunda parte do livro mergulha naquele
que talvez seja o principal paradoxo da
mais antiga democracia do mundo: a
luta pela igualdade racial. Da escravidão à guerra civil, as crônicas adentram
no período pandêmico para revelar as
investidas da Casa Branca em tentar
abrandar as estatísticas desoladoras no
país, onde o autor vive há cinco anos.
Quem se interessa por política,
cultura e relações internacionais
encontra em Crônicas de uma pandemia um panorama sociocultural
contemporâneo na perspectiva de um
brasileiro que percorreu mais de 70
países. Além do Brasil e EUA, Gustavo
Miotti morou também na Itália, Reino
Unido e estudou na China e na Índia.
Empresário e Cientista Econômico,
atualmente pesquisa atitudes relativas à globalização em seu doutorado.

O AUTOR: Gustavo Miotti é natural
de Caxias do Sul/RS, mora nos EUA
há 5 anos. Empresário, formado em
Ciências Econômicas com mestrado
na Universidade de Lancaster
(Inglaterra) e doutorando no
Rollins College (Estados Unidos),
onde pesquisa atitudes relativas à
globalização. Este é seu primeiro livro
de crônicas, no qual conta sobre suas
experiências de viajante apaixonado e
imigrante nos EUA.
SINOPSE: O que passear de tuk-tuk
na Índia tem a ver com o sucesso
musical de 1985 We are the world,
George Orwell e os apagões em Cuba?
O olhar atento de Gustavo Miotti a
desvelar conexões imperceptíveis
a olhares menos sensíveis. Neste
livro, o autor nos presenteia
com um panorama sociocultural
contemporâneo que combina viagens
e experiências cotidianas permeadas
por reflexões bem humoradas sobre a
condição humana. São crônicas que
interpretam o mundo de uma forma
peculiar, um retrato do mundo atual
– e passado – lapidado pela escrita
fluente e aconchegante desse cronista.

Ficha técnica
Título: Crônicas de uma Pandemia
– Reflexões de um Idealista
Autor: Gustavo Miotti
Editora: Buqui
ISBN: 978-65-89695-17-2
Páginas: 160
Formato: 13 x 21 cm
Preço: R$ 39,90 e R$ 19,90 (eBook)
Link de venda: Amazon
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FAEMG.

A Bruna sonhava em modernizar a produção da família.
E foi a realização desse sonho que deu força para que
empreendedores em outras regiões pudessem vender
seus produtos e gerar renda. Há 70 anos, a FAEMG trabalha
pelos produtores rurais como a Bruna. Junto com o SENAR,
o INAES e os Sindicatos, capacita profissionais, presta
assistência técnica e gerencial, desenvolve ações para
motivar o uso das mais novas tecnologias e oferece apoio
e defesa em tudo o que eles precisam. Plantando sementes
que dão frutos para toda a sociedade. Dentro e fora do campo.
Porque para a FAEMG, cada sonho realizado
faz do agronegócio mineiro uma potência diversificada
e ainda mais forte.
www.sistemafaemg.org.br

PUBLICAÇÃO NACIONAL DE ECONOMIA, FINANÇAS E NEGÓCIOS

O Poder em Minas

Edição Especial 2021

MercadoComum divulgará, em edição especial de setembro próximo, a quarta edição do
estudo “O Poder em Minas”, que busca reconhecer o trabalho da gente mineira que mais
contribuiu para o engrandecimento, para a melhoria e o desenvolvimento do Estado.
A primeira edição do estudo “O Poder em Minas”, realizada por MercadoComum, aconteceu
em 1996. A edição 2021 representará uma obra de referência, trazendo os nomes das 3.000
pessoas mais influentes de Minas (O Poder em Minas) – incluindo perfis individualizados dos
20 do Ano, as 300 Personalidades+, os Deputados Federais por Minas, Deputados Estaduais, os 853 prefeitos de municípios de Minas, os Vereadores de BH, o Mundo Oficial de
Minas e o Mundo Empresarial/Artístico,do Direito, as Entidade de Classe Empresarial etc.
A distribuição é feita da seguinte forma:
• As edições eletrônicas serão encaminhadas por e-mail e WhatsApp, e destinadas a 110
mil leitores, constituídos por um público notoriamente formador de opinião, que inclui as
mais destacadas expressões do pensamento e do mundo econômico, político, acadêmico
científico e cultural de Minas Gerais, Brasil e exterior.
• 20.000 exemplares impressos – mailing especial de MC.

Divulgue sua marca nesta edição especial para
os principais públicos empresariais de Minas!
Contato: ETC Comunicação - etc@etccomunicacao.com.br - Jihan Kazzaz
Telefone: (31) 99194-5966

