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Você é nosso convidado para assistir o I e II Webinar Prêmio Top of 
Mind – MercadoComum – Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 2021

A solenidade de premiação do Top of Mind de Minas Gerais deste ano oco-
rrerá por meio da realização de dois eventos online.  

Durante a realização do II Webinar serão divulgados os vencedores da 
Categoria Top do Top of Mind de Minas Gerais – 2021, considerada a 
mais elevada da premiação.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:
11/08, QUARTA-FEIRA – ÀS 18H

VEJA A PROGRAMAÇÃO:
12/08, QUINTA-FEIRA – ÀS 18H

Condução da solenidade: 
João Carlos Amaral
Jornalista 

Apresentação 

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente/Editor Geral de MercadoComum

300 Anos de Minas Gerais 
e Palavras de Boas-Vindas: 
Paulo Eduardo Rocha Brant
Vice-Governador de Minas Gerais 

“Quando Minas se levanta...”:  

José Anchieta da Silva 
Presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas (ACMinas)

Uma Nova Marca para o Brasil: 

Salim Mattar 
Empresário, fundador da Localiza e 
Ex-Secretário Geral de Desestatização do Governo Federal;

 Apresentação Musical:

Glaucia Nasser 
Empresária e Cantora mineira, diretora da Fundação 
Brasil Meu Amor;

Encerramento: Texto de JK – “A Bandeira 
de Nossas Bandeiras é a Esperança”: 
narrado por Glaucia Nasser 
Empresária e Cantora mineira, 
diretora da Fundação Brasil Meu Amor;

Palestra Especial sobre “A Importância da 
Marca e da sua Divulgação”:
Adriana Pinheiro Machado  
Presidente da Tom Comunicação e graduada em Publicidade 
e Propaganda pela PUC Minas. É mestre em Mercadologia e 
Administração Estratégica pela UFMG. Diretora Nacional da 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP);

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)

O IBEF-Instituto Brasileiro de Executivos 
de Finanças saúda as Marcas vencedoras 
do 26º Prêmio Top of Mind:  

Júlio César Soares Damião 
Presidente da Diretoria Executiva do IBEF-Minas Gerais; 

As Marcas Vencedoras do 26º Prêmio Top of Mind – 
MercadoComum – Marcas de Sucesso – Minas Gerais e 
as suas respectivas categorias e segmentos econômicos: 
Depoimentos dos executivos das empresas agraciadas;

Condução da solenidade: 
João Carlos Amaral
Jornalista 

“O valor da Marca, Minas e suas muitas Marcas”:  

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente/Editor Geral de MercadoComum

BDMG/60 Anos: O Caminho do Desenvolvimento 
passa por Minas”:  

Sérgio Gusmão Suchodolsky 
Presidente do BDMG

Poemas, de Clarice Lispector:
narração de Glaucia Nasser 
Empresária e Cantora mineira, 
diretora da Fundação Brasil Meu Amor

“Com uma pitada de História, 
o jeito mineiro de ser”: 
narração do escritor Olavo Romano 
Ex-Presidente da Academia Mineira de Letras

Palestra “Por Onde Caminham as Economia 
Brasileira e Internacional”: 
Luis Paulo Rosenberg 
Ph.D. em Economia pela Vanderbilt University, Estados Unidos 

Encerramento - Show Musical: “JK –
 Um Reencontro com o Brasil”:
apresentado por Glaucia Nasser 
Empresária e Cantora mineira, 
diretora da Fundação Brasil Meu Amor; 

Palestra “Gestão Baseada em Dados – 
O Impacto nas Decisões e no Capital Humano”:   
a ser proferida por Elton Moraes 
Ph.D. em Psicologia pela University of Cambridge, 
Reino Unido, e Sócio-Diretor da Weplace

Divulgação das Marcas Top do Top of Mind 
de Minas Gerais de 2021 
Palavras e depoimentos dos principais executivos das 
respectivas empresas vencedoras da premiação

Acesse nossos canais de 
comunicação, tenha todas as 
informações e garanta a 
sua inscrição: www.mercadocomum.com

revistamercadocomum
revistamercadocomum
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Top of Mind 2021 
MercadoComum

O Top of Mind, que neste ano 
completa 26 anos, reconhece as Mar-
cas de Sucesso de Minas Gerais, esco-
lhidas por critérios eminentemente 
técnicos. Pesquisa de opinião, en-
comendada com exclusividade, por 
MercadoComum, à Quaest Consulto-
ria 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 municí-
pios de Minas Gerais, tendo todas as 
respostas apuradas sob a forma es-
pontânea.

A solenidade de premiação do Top 
of Mind de Minas Gerais deste ano 
correrá através da realização de dois 
eventos: “I e II Webinar Prêmio Top of 
Mind – MercadoComum – Marcas de 

Sucesso – Minas Gerais – 2021”, que 
serão realizados no mês de 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.

MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios, ora em seu 29º ano  
de circulação está premiando, 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.
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PROGRAMAÇÃO: 

• Condução da solenidade:  
Jornalista João Carlos Amaral;

• Apresentação: Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira – Presidente/
Editor Geral de MercadoComum;

• 300 Anos de Minas Gerais e 
Palavras de Boas-Vindas:  
Paulo Eduardo Rocha Brant –  
Vice-Governador de Minas Gerais;

• “Quando Minas se levanta...” 
José Anchieta da Silva – Presidente 
da ACMinas – Associação Comercial 
e Empresarial de Minas;

• - O IBEF-Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças saúda as 
Marcas vencedoras do 26º Prêmio 
Top of Mind – Júlio César Soares 
Damião – Presidente da Diretoria 
Executiva do IBEF-Minas Gerais;

• Uma Nova Marca para o Brasil: 
Salim Mattar – Empresário, 
fundador da Localiza. Ex-Secretário 
Geral de Desestatização do  
Governo Federal;

• 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);

• As Marcas Vencedoras do 
26º Prêmio Top of Mind – 
MercadoComum – Marcas de 
Sucesso – Minas Gerais e as suas 
respectivas categorias e segmentos 
econômicos; Depoimentos de 
executivos de empresas agraciadas;

• Apresentação Musical 
Glaucia Nasser, Empresária  
e cantora mineira;

• Palestra Especial sobre  
“A Importância da Marca e  
da sua Divulgação” – Adriana 
Pinheiro Machado, Presidente  
da Tom Comunicação e graduada 
em Publicidade e Propaganda  
pela PUC Minas. É mestre em 
Mercadologia e Administração 
Estratégica pela UFMG. Diretora 
da ABAP Nacional (Associação 
Brasileira de Agências de 
Publicidade);

• Encerramento:  
Texto de JK 
“A Bandeira de Nossas Bandeiras  
é a Esperança”, narrado por 
Glaucia Nasser;

• Condução da solenidade:  
Jornalista João Carlos Amaral

• “O valor da Marca, Minas e suas 
muitas Marcas” – Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira – Presidente/
Editor Geral de MercadoComum;

• “BDMG/60 Anos: O Caminho do 
Desenvolvimento passa por Minas” 
– Sérgio Gusmão Suchodolsky, 
presidente do BDMG;

• Palestra “Gestão Baseada em 
Dados – O Impacto nas Decisões 
e no Capital Humano” – a ser 
proferida por Elton Moraes – Ph.D. 
em Psicologia pela University of 

Cambrigde – Reino Unido e Sócio-
Diretor da Weplace;

• Poemas, de Clarice Linspector – 
Narração de Glaucia Nasser

• “Com uma pitada de História,  
o jeito mineiro de ser”, narração  
do escritor Olavo Romano –  
ex-presidente da Academia  
Mineira de Letras;

• Divulgação das Marcas  
Top do Top of Mind de Minas  
Gerais de 2021; 

• Palavras e depoimentos dos 
principais executivos das 

respectivas empresas vencedoras 
da premiação; 

• Palestra “Por Onde Caminham 
as Economia Brasileira e 
Internacional” – Luis Paulo 
Rosenberg – Ph.D. em Economia 
pela Vanderbilt University – 
Estados Unidos; 

• Encerramento 
Show Musical:  
“JK – Um Reencontro com o Brasil” 
apresentado por Glaucia Nasser 
- empresária e cantora mineira, 
diretora da Fundação Brasil  
Meu Amor.

DIA 11 DE AGOSTO 
Quarta-Feira – 18 horas

DIA 12 DE AGOSTO 
Quinta-Feira – 18 horas
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METODOLOGIA
Foram realizadas, no total, 1.513 

entrevistas. A amostra foi desenha-
da proporcionalmente à população 
residente nos municípios selecio-
nados, considerando-se o sexo e a 
faixa etária, a partir de dados dispo-
nibilizados pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro 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 percen-
tuais 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 to-
dos os municípios). O intervalo de 
confiança é de 95%, o que significa 
que há probabilidade de 95% de os 
resultados dessa pesquisa retrata-
rem o momento atual, consideran-
do a respectiva margem de erro.

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR MUNICÍPIO DE MG
Município % População MG % Amostra Definido Realizado

Belo Horizonte 11,8% 20,2% 300 306
Uberlândia 3,3% 6,4% 95 97
Contagem 3,1% 6,1% 92 93
Juiz de Fora 2,7% 5,2% 78 78
Betim  2,1% 4,0% 61 61
Montes Claros 1,9% 3,7% 56 56
Ribeirão das Neves 1,6% 3,0% 46 46
Uberaba 1,6% 3,0% 46 46
Governador Valadares 1,3% 2,6% 38 39
Ipatinga 1,2% 2,4% 36 37
Sete Lagoas 1,1% 2,1% 33 32
Divinópolis 1,1% 2,1% 33 32
Santa Luzia 1,0% 2,0% 30 30
Ibirité  0,9% 1,7% 25 25
Poços de Caldas 0,8% 1,5% 23 23
Patos de Minas 0,7% 1,4% 21 21
Pouso Alegre 0,7% 1,5% 21 23
Teófilo Otoni 0,7% 1,3% 19 19
Barbacena 0,6% 1,3% 19 19
Sabará  0,6% 1,3% 19 20
Varginha 0,6% 1,2% 19 18
Vespasiano 0,6% 1,3% 18 19
Conselheiro Lafaiete 0,6% 1,3% 18 19
Itabira  0,6% 1,1% 17 17
Araguari 0,6% 1,1% 16 16
Ubá  0,5% 1,1% 16 16
Passos  0,5% 1,1% 16 16
Coronel Fabriciano 0,5% 1,0% 15 15
Muriaé  0,5% 1,0% 15 15
Araxá  0,5% 1,0% 15 15
Nova Serrana 0,5% 0,9% 14 14
Ituiutaba 0,5% 0,7% 14 11
Lavras  0,5% 1,0% 14 15
Itajubá  0,5% 0,9% 13 14
Nova Lima 0,5% 0,9% 13 14
Pará de Minas 0,4% 1,0% 13 15
Paracatu 0,4% 0,9% 13 14
Itaúna  0,4% 0,9% 13 13
Caratinga 0,4% 0,9% 13 13
Patrocínio 0,4% 0,7% 12 10
Manhuaçu 0,4% 0,8% 12 12
Timóteo 0,4% 0,9% 12 13
São João Del Rei 0,4% 0,8% 12 12
Unaí  0,4% 0,8% 12 12
Alfenas  0,4% 0,7% 11 11
João Monlevade 0,4% 0,7% 11 10
Três Corações 0,4% 0,7% 11 11
Viçosa  0,4% 0,7% 11 10
Cataguases 0,4% 0,7% 10 10
São Sebastião do Paraíso 0,3% 0,7% 10 10
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Belo Horizonte 20,6% 21,3% 19,9% 17,5% 17,8% 19,5% 21,0% 25,6%
Uberlândia 6,4% 6,3% 6,5% 4,8% 8,3% 6,7% 5,6% 6,4%
Contagem 6,0% 5,8% 6,3% 5,7% 6,4% 6,7% 6,2% 5,2%
Juiz de Fora 5,2% 5,3% 5,1% 4,8% 4,7% 6,1% 5,8% 4,4%
Pouso Alegre 4,6% 4,7% 4,4% 5,2% 5,5% 3,2% 4,5% 4,6%
Betim  3,9% 3,7% 4,2% 3,9% 4,5% 4,5% 3,5% 3,4%
Montes Claros 3,7% 3,6% 3,8% 3,5% 3,1% 4,2% 3,5% 4,1%
Uberaba 3,0% 3,2% 2,8% 2,2% 3,7% 3,5% 3,4% 2,1%
São Sebastião do Paraíso 2,8% 2,8% 2,7% 3,1% 2,8% 3,2% 2,1% 2,8%
Governador Valadares 2,6% 2,6% 2,6% 3,1% 2,1% 2,2% 2,2% 3,6%
Ipatinga 2,5% 2,7% 2,3% 1,8% 3,0% 2,6% 2,4% 2,7%
Divinópolis 2,1% 2,1% 2,1% 2,6% 1,6% 1,9% 2,2% 2,3%
Santa Luzia 2,0% 2,0% 2,0% 2,2% 1,8% 1,6% 2,4% 1,8%
Ibirité  1,7% 1,7% 1,6% 2,2% 1,8% 1,6% 1,2% 1,8%
Poços de Caldas 1,6% 1,9% 1,4% 0,8% 1,5% 1,6% 2,0% 1,8%
Patos de Minas 1,4% 1,5% 1,3% 0,9% 0,9% 2,2% 1,4% 1,3%
Sabará  1,3% 1,5% 1,2% 0,9% 1,8% 1,6% 1,1% 1,3%
Conselheiro Lafaiete 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,6% 1,1% 1,3%
Vespasiano 1,3% 1,4% 1,1% 1,3% 0,9% 1,9% 1,2% 1,0%
Barbacena 1,2% 1,1% 1,4% 0,8% 1,6% 1,3% 1,6% 0,8%
Teófilo Otoni 1,2% 1,1% 1,4% 0,9% 1,2% 1,3% 1,7% 0,8%
Varginha 1,2% 1,4% 1,0% 1,3% 1,9% 1,3% 0,6% 1,0%
Itabira  1,1% 1,0% 1,2% 1,3% 0,9% 1,0% 1,6% 0,8%
Araguari 1,1% 1,1% 1,0% 1,3% 0,9% 1,0% 1,4% 0,8%
Ubá  1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%
Passos  1,0% 0,9% 1,1% 1,3% 1,2% 1,6% 0,5% 0,8%
Araxá  1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 1,2% 1,0% 1,1% 1,0%
Coronel Fabriciano 1,0% 1,0% 1,0% 0,4% 0,9% 1,3% 1,1% 1,0%
Lavras  1,0% 0,8% 1,1% 0,9% 0,6% 1,3% 0,6% 1,6%
Pará de Minas 1,0% 1,0% 1,0% 1,7% 0,9% 0,3% 0,9% 1,3%
Muriaé  1,0% 0,8% 1,1% 1,3% 0,9% 0,6% 1,7% 0,3%
Nova Lima 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 1,1% 1,3%
Paracatu 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 1,2% 0,3% 1,3% 0,8%
Itajubá  0,9% 0,9% 0,8% 1,4% 1,2% 0 1,4% 0,5%
Caratinga 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,3% 1,1% 1,0%
Nova Serrana 0,9% 0,8% 1,0% 1,3% 1,2% 0,6% 0,8% 0,5%
Manhuaçu 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,7% 0,3% 0,5% 1,8%
Itaúna  0,8% 0,8% 0,9% 1,3% 1,0% 1,0% 0,8% 0,3%
Unaí  0,8% 0,9% 0,7% 0,4% 0,9% 1,0% 1,1% 0,5%
Timóteo 0,8% 0,4% 1,2% 1,3% 0,9% 0,6% 0,6% 0,8%
São João Del Rei 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,2% 1,0%
Ituiutaba 0,7% 0,6% 0,9% 1,3% 0 1,0% 0,5% 1,0%
Três Corações 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 0,9% 0 1,3% 0
Viçosa  0,7% 0,9% 0,5% 0,9% 0,6% 0,6% 0,9% 0,5%
Alfenas  0,7% 0,6% 0,7% 2,2% 0,6% 0,6% 0,6% 0
Cataguases 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 0,6% 1,0% 0,6% 0,5%
João Monlevade 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,6% 0,2% 0,8%
Patrocínio 0,6% 0,6% 0,6% 1,7% 0 1,3% 0,5% 0
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Amostra 1513 702 811 229 326 313 367 278

Município Total                                    Sexo                          Faixa Etária
   Feminino Masculino 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais 
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DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR ESCOLARIDADE

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR RENDA FAMILIAR

Escolaridade Total Sexo Faixa Etária Renda familiar Localidade
   Fem. Masc. 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou Até Mais de Mais de Mais de Interior Capital
         mais 2 SM 2 a 5 SM 5 a 10 SM 10 SM

E. Fundamental 19,7% 18,4% 21,0% 5,2% 7,8% 13,4% 25,7% 38,0% 31,7% 14,2% 3,1% 4,9% 20,2% 17,7%

E. Médio 44,3% 45,1% 43,5% 54,7% 40,0% 45,6% 45,6% 39,1% 49,3% 47,3% 31,1% 14,4% 46,9% 34,5%

E. Superior 36,0% 36,4% 35,5% 40,1% 52,2% 40,9% 28,7% 22,8% 19,0% 38,6% 65,7% 80,7% 32,9% 47,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Amostra 1513 702 811 229 326 313 367 278 639 624 165 85 1207 306

Renda familiar Total Sexo Faixa Etária Localidade
   Fem. Masc. 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais Interior Capital

Até 2 SM 41,7% 36,8% 47,0% 45,7% 36,8% 42,8% 41,1% 43,3% 44,7% 30,0%

Mais de 2 a 5 SM 41,2% 40,8% 41,6% 39,3% 47,1% 39,0% 41,3% 38,9% 39,9% 45,9%

Mais de 5 a 10 SM 11,2% 14,5% 7,6% 11,9% 11,2% 13,1% 9,4% 10,9% 10,3% 14,5%

Mais de 10 SM 6,0% 8,0% 3,8% 3,1% 5,0% 5,1% 8,2% 6,9% 5,0% 9,7%

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Amostra 1513 702 811 229 326 313 367 278 1207 306

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR FAIXA ETÁRIA

18 a 24 13,3% 12,7% 14,0% 14,6% 12,7% 14,2% 6,9% 13,9% 11,3%

25 a 34 19,2% 19,3% 19,1% 17,0% 22,0% 19,2% 16,0% 19,9% 16,6%

35 a 44 20,4% 19,6% 21,2% 20,9% 19,3% 23,9% 17,5% 20,7% 19,3%

45 a 59 25,4% 25,5% 25,2% 25,0% 25,5% 21,4% 34,7% 25,3% 25,9%

60 ou mais 21,7% 22,9% 20,4% 22,5% 20,5% 21,2% 24,9% 20,3% 27,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Amostra 1513 702 811 639 624 165 85 1207 306

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR SEXO

Sexo Total Faixa Etária Renda Familiar
  18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais Até 2 SM Mais de 2 a 5 SM Mais de 5 a 10 SM Mais de 10 SM

Feminino 51,9% 49,5% 52,1% 49,8% 52,1% 54,7% 45,7% 51,4% 67,3% 69,2%

Masculino 48,1% 50,5% 47,9% 50,2% 47,9% 45,3% 54,3% 48,6% 32,7% 30,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Amostra 1513 229 326 313 367 278 639 624 165 85

Faixa Etária Total Sexo Renda familiar Localidade
  Fem. Masc. Até 2 SM Mais de 2 a 5 SM Mais de 5 a 10 SM Mais de 10 SM Interior Capital
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SOBRE O TOP OF MIND
“Top of Mind” é um termo em in-

glês que, em tradução literal significa 
“topo da mente”, ou seja, o que cada 
indivíduo se lembra primeiro a res-
peito de qualquer coisa, espontanea-
mente e sem nenhum tipo de estímu-
lo. Cada consumidor tem preferências 
e marcas enraizadas em seu pensa-
mento. Dessa forma, a metodologia 
Top of Mind é utilizada para medir o 
que é mais lembrado por determina-
da 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 op-
ção de resposta é estimulada. 

Os entrevistadores também não 

realizaram nenhum tipo de expli-
cação 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 res-
pondente ou se ele não soubesse o 
significado de determinada catego-
ria, coube ao pesquisador registrar 
“Não sabe/Nenhuma”.

Além disso, foram sorteados seg-
mentos que foram excluídos da pes-
quisa em 2021, e outros novos foram 
incluídos, de forma a se ampliar o 
conjunto de categorias a serem per-
guntadas, e também oferecer ao pú-
blico uma dinâmica diferente a cada 
premiação.

A principal pergunta dessa pes-

quisa é sobre qual marca é mais lem-
brada primeiro pelos indivíduos em 
determinado segmento, utilizando 
como pergunta chave o enunciado: 
“Qual é a primeira que vem à sua ca-
beça, quando se fala em... (por exem-
plo, leite, cerveja, etc.)?”. Essa per-
gunta é essencial, mas não é a única 
que compôs a pesquisa, dado que a 
mesma é feita por amostragem e foi 
realizada com pessoas de diferentes 
perfis, de forma que a garantir que o 
resultado seja representativo do uni-
verso pesquisado.

Por isso, ter informações sobre 
idade, sexo, renda e escolaridade é 
de extrema importância – e, nessa 
pesquisa, foram perguntas-filtro, ou 
seja, só estavam aptos a responder a 
pesquisa os indivíduos que aceitaram 
responder também a essas perguntas.
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SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO

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

CATEGORIA LIDERANÇA – Sig-
nifica não ter a marca obtido mais de 
50% das respostas válidas e espontâ-
neas dos entrevistados, de um deter-
minado segmento. No entanto, o per-
centual 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, confi-
gurando-se nesta situação, a existên-
cia de empate técnico. A premiação 
deste ano constatou a existência de 27 
marcas vencedoras nesta Categoria.

CATEGORIA EXPRESSÃO – Signi-
fica 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 considerado o sufi-
ciente 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 existên-
cia de empate técnico. A premiação 
deste ano constatou a existência de 15 
marcas vencedoras nesta Categoria.

CATEGORIA ESPECIAL – Top do 
Top - Destina-se à premiação das 
marcas que mais se destacaram, de 
forma substancial e diferenciada em 
relação às demais, conforme aferi-
ção da pesquisa. Na atual versão são 
aquelas mais citadas pelos entre-
vistados, ou seja, as que obtiveram 
o maior percentual de respostas da 
pesquisa realizada. 

São premiadas as marcas mais 
lembradas de BH, do Interior e Geral 
(Capital + Interior). As classificações 
serão divulgadas apenas durante o II 
Webinar da premiação do 26º Top of 
Mind – MercadoComum – Marcas de 
Sucesso – Minas Gerais – 2021, que 
ocorrerá no dia 12 de agosto. Encon-
tra-se habilitadas para esta premiação 
as seguintes Marcas: 3 Corações, Arau-
jo, Aymoré, 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 espontâ-
neas 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. 

SETORES ECONÔMICOS PESQUISADOS

Setor   Itens Pesquisados Marcas Vencedoras

1 - Alimentos e Bebidas 12 18

2 - Compras e Construção 10 12

3 - Comunicações 4 8

4 - Higiene e Saúde 7 9

5 – Institucional, Lazer, Transporte e Serviços 11 15

Total  44 62

O Presidente Itamar Franco prestigiou o VII Prêmio Top of Mind, ocorreido no 
MinasCentro, em Belo Horizonte-MG e que contou com um público de 3.000 convidados
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OS NÚMEROS DO 
TOP OF MIND EM 
MINAS GERAIS

A HISTÓRIA DO TOP OF MIND 
EM MINAS GERAIS

2.305 
Marcas premiadas em 

diversas categorias

34.308
Entrevistas 
realizadas

1.475
Segmentos 

pesquisados

Durante os 26 anos deste 
estudo foram:

As pesquisas e premiações realizadas
Prêmio Data da Realização Instituto de Segmentos Nº de entrevistas Premiações
 da Pesquisa         Pesquisa concedidas

I Outubro 1995 Fonte 33 1.190 33

II Novembro 1996 Apta 40 1.242 40

III Junho 1997 GD Perfil 46 1.202 44

IV Dezembro 1998 GD Perfil 58 1.008 107

V Dezembro 1999 GD Perfil 107 1.146 207

VI Dezembro 2000 GD Perfil 85 1.200 149

VII Dezembro 2001 GD Perfil 84 1.200 142

VIII Dezembro 2002 GD Perfil 86 1.221 189

IX Dezembro 2003 GD Perfil 62 1.207 103

X Dezembro 2004 Expertise 73 1.225 125

XI Dezembro 2005 Expertise 71 1.193 104

XII Dezembro 2006 Expertise 73 1.203 102

XIII Dezembro 2007 Expertise 67 1.240 100

XIV Janeiro 2009 Expertise 67 1.247 102

XV Dezembro 2009 Expertise 56 1.281 80

XVI Dezembro 2010 Expertise 48 1.280   70

XVII      Dezembro 2011 Expertise 62 1.387 84

XVIII Dezembro 2012 Olhar 56 1.530 77

XIX Dezembro 2013 Olhar 41 1.500 62

XX Dezembro 2014 Olhar 37 1.571     55

XXI Janeiro 2016 Olhar 37 1.522 53

XXII Janeiro 2017 Olhar 37 1.500 45

XXIII Janeiro 2018 Olhar 34 1.500 48

XXIV Janeiro 2019 Olhar 39 1.500 47

XXV Janeiro 2020 Olhar 43 1.500 77

XXVI Fevereiro 2021 Quaest 32 1.513 62

Total Geral   1.475 34.308 2.305
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São as seguintes as marcas vencedoras deste XXVI 
PRÊMIO TOP OF MIND – MERCADOCOMUM – MARCAS DE 
SUCESSO – MINAS GERAIS – 2021:

RELAÇÃO DAS MARCAS VENCEDORAS | ORDEM ALFABÉTICA

MARCAS VENCEDORAS POR CATEGORIA
CATEGORIA EXCELÊNCIA – (20)

CATEGORIA LIDERANÇA – (27)

CATEGORIA EXPRESSÃO – (15)

Marca  Segmento Categoria
3 Corações Café Excelência
Araujo  Drogaria (BH) Excelência
Araujo  Site Venda Medicamentos Excelência
Aymoré Biscoito Excelência
Azul  Cia. Aérea Nacional Expressão
Banco do Brasil Finanças Liderança
Bem Brasil Batata Industrializada Liderança
BH  Shopping Center (BH) Expressão
BH  Supermercados (BH) Excelência
BH  Supermercado (Interior) Liderança
Brahma Cerveja Liderança
Braunas Tijolos Excelência
Caixa  Banco Liderança
Casas Bahia Loja Prods. Eletrodomésticos Liderança*
CEMIG  Empresa Estatal Excelência
CEMIG  Empresa Mineira Expressão
Centauro Loja de Artigos Esportivos Liderança
Colgate  Produto de Higiene Pessoal Liderança
Cristal  Açúcar Excelência
Del Valle Suco Liderança
Estado de Minas Jornal Diário Liderança
Fiat  Carro Nacional Excelência
Friboi  Carne Excelência
Gallo  Azeite Excelência
Gol  Cia. Aérea Liderança
Gontijo  Emp. Transp. Passageiros Liderança
Heineken Cerveja Expressão
Hermes Pardini Emp. Anal. Clínicas (BH) Excelência
Ibis  Hotel (BH) Expressão
Itambé  Doce Industrializado Liderança
Itambé  Leite Liderança
Itatiaia  Emissora de Rádio (BH) Liderança
Itaú  Finanças Expressão
Jovem Pan Emissora de Rádio (BH) Expressão
Leitura  Livraria/Papelaria (BH) Excelência
Localiza Locadora de Veículos Excelência
Magazine Luiza Loja Prods. Eletrodomést. Liderança*
Mater Dei Hospital (BH) Liderança*
Mercado Livre Site de Compras Excelência
Minas Shopping Shopping Center (BH) Liderança
Natura  Marca do Meio-Ambiente Liderança
Nestlé  Doce Industrializado Expressão
Oi  Oper. Telefonia Celular Expressão*
Ouro Minas Hotel (BH) Liderança
Petrobras Marca brasileira Liderança
Pif Paf  Alimentos Congelados Expressão
Pif Paf  Batata Industrializada Expressão
Porto Alegre Queijo Liderança
Prosegur Emp. Transp. Valores Excelência
Sadia  Alimentos Congelados Liderança
Samsung Aparelho Telefone Celular Excelência
Skol  Cerveja Expressão*
Super Notícia Jornal Diário Expressão
Suvinil  Tinta de Parede Excelência
Tang  Suco Expressão
TIM  Oper. Telefonia Celular Expressão*
Unimed-BH Plano de Saúde (BH) Excelência
Unimed-BH Hospital (BH) Liderança*
Unimed Federação Plano de Saúde Excelência
Ypê  Prod. Limpeza Doméstica Liderança*
Veja  Prod. Limpeza Doméstica Liderança*
Vivo  Operadora Telef. Celular Liderança

Segmento Marca
Açúcar  Cristal
Aparelho Telefone Celular Samsung
Azeite  Gallo
Biscoito Aymoré
Café  3 Corações
Carne  Friboi
Carro Nacional Fiat
Drogaria (BH) Araujo 
Empresa Estatal CEMIG
Empresa de Transp. de Valores Prosegur
Laboratório Análises Clínicas-(BH) Hermes Pardini
Livraria/Papelaria (BH) Leitura
Locadora de Veículos Localiza
Plano de Saúde (BH) Unimed-BH
Plano de Saúde Interior Unimed-Federação
Site de Compras Mercado Livre
Site de Venda de Medicamentos Araujo
Supermercados (BH) BH
Suvinil  Tinta de Parede
Tijolos (BH) Braunas
Tinta de Parede Suvinil

Alimentos Congelados Sadia
Batata Industrializada Bem Brasil
Cerveja  Brahma
Cia. Aérea Nacional Gol
Doce Industrializado Itambé
Emissora de Rádio (BH) Itatiaia
Empresa de Ônibus de Passageiros Gontijo
Finanças Banco do Brasil*
Finanças Caixa*
Hospital (BH) Mater Dei*
Hospital (BH) Unimed*
Hotel (BH) Ouro Minas
Jornal Diário Estado de Minas
Leite  Itambé
Loja de Artigos Esportivos Centauro
Loja de Prods. Eletrodomésticos Casas Bahia*
Loja de Prods. Eletrodomésticos Magazine Luiza*
Marca Brasileira Petrobras
Marca do Meio-Ambiente Natura
Queijo   Porto Alegre
Produto de Higiene Pessoal Colgate
Produto de Limpeza Doméstica Veja*
Produto de Limpeza Doméstica Ypê*
Operadora Telefonia Celular Vivo 
Shopping Center (BH) Minas Shopping
Suco  Del Valle
Supermercado – Interior BH

Alimentos Congelados Pif Paf
Batata Industrializada Pif Paf
Cerveja  Skol* 
Cerveja  Heineken*
Cia. Aérea Nacional Azul
Doce Industrializado Nestlé
Emissora de Rádio (BH) Jovem Pan
Empresa Mineira CEMIG
Finanças Banco Itaú
Hotel (BH) Ibis
Jornal Diário Super Notícia
Operadora de Telefonia Celular Oi*
Operadora de Telefonia Celular TIM*
Shopping Center (BH) BH
Suco  Tang

*Empate Técnico
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TOP 10 MARCAS MAIS LEMBRADAS POR SEGMENTO

 Feminino (capital) Masculino (capital)

Marca Segmento Percentual Marca Segmento Percentual

Araújo Drogaria ou farmácia 78,9% Leitura Livraria e papelaria 79,2%

3 Corações Café 74,3% 3 Corações Café 73,7%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos  69,3% Araújo Drogaria ou farmácia 70,5%

Leitura Livraria e papelaria 66,2% Unimed Plano de saúde 68,7%

Unimed Plano de saúde 66,1% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 63,8%

Aymoré Biscoito 63,5% Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 62,1%

Itambé Leite 62,5% Aymoré Biscoito 61,4%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 58,4% Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 58,2%

Gallo Azeite 57,5% Gallo Azeite 56,5%

Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 56,9% Itambé Leite 56,0%

 Feminino (capital) Masculino (capital)

Marca Segmento Percentual Marca Segmento Percentual

Unimed Plano de saúde 62,7% Unimed Plano de saúde 70,4%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 56,8% Samsung Aparelho de telefone celular 54,3%

Suvinil Tinta de parede 55,2% Suvinil Tinta de parede 49,3%

Samsung Aparelho de telefone celular 49,3% Gallo Azeite 47,7%

Gallo Azeite 46,0% 3 Corações Café 46,4%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 45,6% Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 42,4%

3 Corações Café 45,2% Brahma Cerveja 41,4%

Aymoré Biscoito 43,8% Aymoré Biscoito 41,2%

Mercado Livre Site de compras 42,3% Cristal Açúcar 40,9%

Vivo Operadora de telefone celular 41,9% Friboi Carne 39,8%

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR SEXO (CAPITAL)

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR SEXO (INTERIOR)

MARCAS MAIS LEMBRADAS POR FAIXA ETÁRIA (CAPITAL)

 18 a 24 anos (capital) 25 a 34 anos (capital)
Marca Segmento Percentual Marca Segmento Percentual

3 Corações Café 84,8% 3 Corações Café 82,5%

Leitura Livraria e papelaria 84,4% Leitura Livraria e papelaria 82,2%

Araújo Drogaria ou farmácia 77,0% Araújo Drogaria ou farmácia 81,4%

Unimed Planos de saúde 74,6% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 79,3%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 70,0% Unimed Plano de saúde 70,0%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 57,6% Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 67,3%

Gallo Azeite 57,4% Centauro Loja de artigos esportivos 65,7%

Veja Produto de limpeza doméstica 57,4% Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 61,2%

Aymoré Biscoito 55,2% Itambé Leite 59,5%

Supermercados BH Supermercado 55,2% Aymoré Biscoito 58,3%
 35 a 44 anos (capital) 45 a 59 anos (capital)
Marca  Segmento  Percentual Marca  Segmento  Percentual

Leitura Livraria e papelaria 83,6% Aymoré Biscoito 72,7%

Araújo Drogaria ou farmácia 78,8% 3 Corações Café 71,2%

3 Corações Café 78,7% Araújo Drogaria ou farmácia 69,5%

Suvinil Tinta de parede 68,8% Itambé Leite 68,9%

Unimed Plano de saúde 68,8% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 68,4%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 67,2% Gallo Azeite 66,0%

Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 62,3% Leitura Livraria e papelaria 65,6%

Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 60,6% Unimed Plano de saúde 65,1%

Aymoré Biscoito 57,4% Estado de Minas Jornal impresso diário de MG 62,3%

Itambé Leite 55,8% Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 57,6%
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60 anos ou mais (capital)
Marca Segmento Percentual

Araújo Drogaria ou farmácia 72,8%

Samsung Aparelho de telefone celular 64,0%

3 Corações Café 63,7%

Unimed Plano de saúde 63,7%

Aymoré Biscoito 62,1%

Leitura Livraria e papelaria 59,3%

Itambé Leite 59,1%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 55,8%

Gallo Azeite 54,9%

Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 52,3%

MARCAS MAIS LEMBRADAS POR FAIXA ETÁRIA (INTERIOR)

 18 a 24 anos (interior) 25 a 34 anos (interior)
Marca Segmento Percentual Marca Segmento Percentual

Unimed Plano de saúde 60,1% Unimed Plano de saúde 67,1%

3 Corações Café 58,2% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 58,8%

Brahma Cerveja 51,9% Suvinil Tinta de parede 52,6%

Vivo Operadora de telefone celular 47,2% Gallo Azeite 50,9%

Friboi Carne 46,9% Friboi Carne 48,1%

Samsung Aparelho de telefone celular 43,9% Samsung Aparelho de telefone celular 46,8%

Suvinil Tinta de parede 41,4% 3 Corações Café 46,2%

Gallo Azeite 41,3% Brahma Cerveja 45,0%

Cristal Açúcar 41,1% Mercado Livre Site de compras 44,8%

Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 39,6% Petrobrás Empresa estatal brasileira 42,9%

 35 a 44 anos (interior) 45 a 59 anos (interior)
Marca  Segmento  Percentual Marca  Segmento  Percentual

Unimed Plano de saúde 72,6% Unimed Plano de saúde 69,5%

Suvinil Tinta de parede 64,3% Samsung Aparelho de telefone celular 57,1%

Samsung Aparelho de telefone celular 56,7% Suvinil Tinta de parede 55,7%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 56,4% Aymoré Biscoito 47,1%

Gallo Azeite 51,2% Gallo Azeite 46,7%

Mercado Livre Site de compras 46,9% 3 Corações Café 44,9%

Aymoré Biscoito 46,1% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 44,6%

3 Corações Café 46,0% Vivo Operadora de telefone celular 42,0%

Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 43,7% Mercado Livre Site de compras 39,6%

Friboi Carne 43,7% Brahma Cerveja 39,4%

60 anos ou mais (interior)
Marca Segmento Percentual

Unimed Plano de saúde 60,0%

Samsung Aparelho de telefone celular 50,2%

Suvinil Tinta de parede 43,2%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 43,0%

Gallo Azeite 42,5%

Itambé Leite 40,8%

Aymoré Biscoito 39,1%

Brahma Cerveja 38,5%

3 Corações Café 37,7%
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MARCAS MAIS LEMBRADAS POR RENDA FAMILIAR (CAPITAL)

MARCAS MAIS LEMBRADAS POR RENDA FAMILIAR (INTERIOR)

 Até 2 SM (capital) Mais de 2 a 5 SM (capital)
Marca Segmento Percentual Marca Segmento Percentual

3 Corações Café 71,2% 3 Corações Café 74,4%

Araújo Drogaria ou farmácia 70,3% Araújo Drogaria ou farmácia 74,3%

Leitura Livraria e papelaria 68,8% Leitura Livraria e papelaria 70,9%

Unimed Plano de saúde 68,4% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 69,4%

Aymoré Biscoito 65,8% Aymoré Biscoito 67,8%

Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 62,1% Unimed Plano de saúde 65,5%

Supermercados BH Supermercado 57,0% Itambé Leite 64,4%

Itambé Leite 56,2% Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 62,0%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 53,5% Gallo Azeite 57,3%

Samsung Aparelho de telefone celular 52,1% Suvinil Tinta de parede 56,3%

 Mais de 5 a 10 SM (capital) Mais de 10 SM (capital)
Marca  Segmento  Percentual Marca  Segmento  Percentual

Leitura Livraria e papelaria 81,4% Araújo Drogaria ou farmácia 90,0%

Araújo Drogaria ou farmácia 77,0% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 80,3%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 76,8% 3 Corações Café 78,6%

3 Corações Café 75,6% Estado de Minas Jornal impresso diário de MG 77,2%

Unimed Plano de saúde 68,3% Leitura livraria 76,1%

Gallo Azeite 67,5% Petrobrás Empresa estatal brasileira 73,6%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 65,3% Unimed Plano de saúde 71,2%

Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 62,5% Centauro Loja de artigos esportivos 63,3%

Estado de Minas Jornal impresso diário de MG 57,3% Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 62,0%

Samsung Aparelho de telefone celular 55,9% Azul Companhia aérea nacional 61,5%

 Até 2 SM (interior) Mais de 2 a 5 SM (interior)
Marca Segmento Percentual Marca Segmento Percentual

Unimed Plano de saúde 62,5% Unimed Plano de saúde 70,6%

Samsung Aparelho de telefone celular 55,1% Suvinil Tinta de parede 56,9%

Suvinil Tinta de parede 43,4% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 53,6%

3 Corações Café 42,4% Samsung Aparelho de telefone celular 51,2%

Cristal Açúcar 42,4% 3 Corações Café 47,8%

Gallo Azeite 41,9% Gallo Azeite 47,5%

Brahma Cerveja 41,6% Brahma Cerveja 45,0%

Vivo Operadora de telefone celular 41,0% Aymoré Biscoito 44,9%

Aymoré Biscoito 40,6% Petrobrás Empresa estatal brasileira 41,7%

Mercado Livre Site de compras 40,5% Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 40,5%

 Mais de 5 a 10 SM (interior) Mais de 10 SM (interior)
Marca  Segmento  Percentual Marca  Segmento  Percentual

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 71,4% Localiza Aluguel ou locadora de veículos 72,3%

Unimed Plano de saúde 66,7% Unimed Plano de saúde 68,2%

Suvinil Tinta de parede 66,0% Suvinil Tinta de parede 67,5%

Gallo Azeite 58,1% Gallo Azeite 62,7%

Vivo Operadora de telefone celular 54,6% Petrobrás Empresa estatal brasileira 57,0%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 50,9% Estado de Minas Jornal impresso diário de MG 54,8%

Friboi Carne 50,7% Cemig Empresa estatal de Minas Gerais 50,7%

3 Corações Café 50,5% Vivo Operadora de telefone celular 50,4%

Samsung Aparelho de telefone celular 49,1% Friboi Carne 50,3%

Sadia Alimentos congelados 49,0% 3 Corações Café 50,0%
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MARCAS MAIS LEMBRADAS POR ESCOLARIDADE (CAPITAL) MARCAS MAIS LEMBRADAS POR ESCOLARIDADE (INTERIOR)
ENSINO FUNDAMENTAL (INTERIOR)
Marca  Segmento Percentual

Samsung Aparelho de telefone celular 58,4%

Unimed Plano de saúde 56,3%

Suvinil Tinta de parede 44,1%

Cristal Açúcar 43,6%

3 Corações Café 40,9%

Aymoré Biscoito 39,3%

Vivo Operadora de telefone celular 38,6%

Itambé Leite 36,3%

Casas Bahia Eletrônicos 35,1%

Fiat Carro 34,5%

ENSINO FUNDAMENTAL (CAPITAL)
Marca  Segmento Percentual

Araújo Drogaria ou farmácia 77,50%

Aymoré Biscoito 66,90%

3 Corações Café 64,70%

Itambé Leite 61,60%

Supermercados BH Supermercado 56,00%

Samsung Aparelho de telefone celular 55,90%

Leitura Livraria e papelaria 54,80%

Gallo Azeite 53,80%

Unimed Plano de saúde 51,80%

Suvinil Tinta de parede 50,50%

ENSINO MÉDIO (INTERIOR)
Marca  Segmento Percentual

Unimed Plano de saúde 65,6%

Samsung Aparelho de telefone celular 51,6%

Suvinil Tinta de parede 51,1%

3 Corações Café 48,1%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 46,5%

Brahma Cerveja 46,1%

Gallo Azeite 45,9%

Mercado Livre Site de compras 45,2%

Aymoré Biscoito 44,8%

Friboi Carne 42,3%

ENSINO MÉDIO (CAPITAL)
Marca  Segmento Percentual

3 Corações Café 76,30%

Unimed Plano de saúde 71,80%

Aymoré Biscoito 68,40%

Araújo Drogaria ou farmácia 68,20%

Leitura Livraria e papelaria 66,60%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 61,90%

Supermercados BH Supermercado 59,80%

Fiat (sem especificar modelo) Carro nacional, fabricado no Brasil 55,70%

Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 54,00%

Gallo Azeite 52,70%

ENSINO SUPERIOR (INTERIOR)
Marca  Segmento Percentual

Unimed Plano de saúde 73,9%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 64,9%

Suvinil Tinta de parede 59,2%

Gallo Azeite 55,9%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 49,5%

Samsung Aparelho de telefone celular 47,9%

Vivo Operadora de telefone celular 47,3%

3 Corações Café 45,5%

Friboi Carne 44,4%

Aymoré Biscoito 41,3%

ENSINO SUPERIOR (CAPITAL)
Marca  Segmento Percentual

Leitura Livraria e papelaria 82,80%

Araújo Drogaria ou farmácia 79,00%

Localiza Aluguel ou locadora de veículos 77,40%

3 Corações Café 75,80%

Unimed Plano de saúde 69,90%

Centauro Loja de artigos esportivos 68,00%

Hermes Pardini Laboratório de análises clínicas 64,50%

Itambé Leite 63,90%

Petrobrás Empresa estatal brasileira 61,80%

Gallo Azeite 61,30%

Discurso de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente 
de MercadoComum, durante o 12º Top of Mind

Salões do Automóvel Clube de Minas Gerais, durante Jantar de 
Congraçamento às Marcas Vencedoras do Top of Mind
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AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B EÇ A
D O S  M I N E I RO S

O Grupo 3 Corações é líder nacio-
nal nos segmentos de cafés torrados 
e moídos e cappuccino, e vice-líder 
nacional em café solúvel. Fundada 
em 1959, por João Alves de Lima, em 
São Miguel, no Rio Grande do Norte, a 
companhia que completa 62 anos de 
atividades em 2022 industrializa e co-
mercializa 30 marcas de produtos. En-
tre elas estão: Café 3 Corações, Santa 
Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino 
Grão, Itamaraty, Iguaçu, Amigo, Cru-
zeiro, Brasileiro, .br Gold, 3 Fazendas, 
Premiado, Superior e Bandeira, além 
de filtros, porta-filtros, café solúvel, 
refresco em pó Frisco e Tornado, acho-
colatado Chocolatto, temperos, deri-
vados de milho Claramil, Dona Clara e 
Kimimo, e o cappuccino Pronto. 

Em 2013, o Grupo lançou a TRES®, 
solução de café espresso e multibebi-
das com mais de 25 sabores de bebidas 
quentes. Atualmente, a 3 Corações tem 
27 Centros de Vendas e Distribuição 
(CDs), dez Plantas Fabris, 12 Unidades 
Industriais, duas Unidades de Compra 
e Beneficiamento de Café Verde (Ar-
mazéns), uma Unidade Corporativa – 
Integradora (CE, SP e MG) – e, ainda, a 
Escola de Serviços e Sabores.

Com presença em mais de 400 mil 
pontos de venda no País, a marca tem 
estruturas logística e comercial pró-
prias. A 3 Corações também exporta 
café de algumas de suas marcas para 
os principais mercados da América 
Latina e Estados Unidos. 

O compromisso com a qualidade dos 
produtos é o que fortalece a marca. Além 
do reconhecimento dos consumidores 
mineiros, para os quais a empresa tem 
um lugar especial na memória quando 
se fala em café, a companhia também 
acaba de ser premiada, pela segunda 
vez, pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) com o 
Selo Mais Integridade 2021/2022, que 
reconhece as boas práticas de integri-
dade sob a ótica da responsabilidade 
social, sustentabilidade, ética e ainda o 
empenho para a mitigação das práticas 
de fraude, suborno e corrupção.

Realizada em fevereiro de 2021, 
essa premiação reconheceu as empre-
sas que possuem programas de com-
pliance, código de ética e conduta, canais 
de denúncia efetivos, ações com foco na 
responsabilidade social e ambiental e 
que promovem treinamentos para a me-
lhoria da cultura organizacional. No caso 
da 3 Corações, a premiação foi motivada 

pelo projeto “Doações em tempos de 
pandemia” que teve como foco ações em 
benefício da saúde e do combate à fome 
de pessoas em vulnerabilidade social.

Em parceria com a Associação Bra-
sileira de Cafés Especiais (BSCA) e com 
a Aliança Internacional das Mulheres 
do Café (IWCA) e com Silvio Leite, 
referência mundial em qualidade do 
café, a 3 Corações também lançou a 4ª 
edição do Concurso Florada Premiada, 
maior do mundo feito para mulheres 
produtoras de café 100% arábica.

Tal iniciativa inclui acesso às me-
lhores práticas na produção de cafés 
especiais, por meio do programa de 
capacitação gratuito Florada Educa, 
reconhecimento e valorização dos ra-
ros microletes cultivados pelas candi-
datas e conexão entre quem produz e 
quem consome por meio da campanha 
“Junte-se a elas”, que destina 100% do 
lucro nas vendas para as cafeiculturas.

C AT E G O R I A  E XC E L Ê N C I A  –  C A F É / M G
5 3 , 6 %  DA S  R E S P O S TA S  VÁ L I DA S

3 Corações
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Perto de completar 15 anos de 
atividades, a Bem Brasil tem muitos 
motivos para comemorar. Além de 
ser, de longe, a batata frita preferida 
pelo mercado nacional, a empresa mi-
neira se prepara para mais um salto: 
a construção da sua terceira fábrica, 
localizada no município de Perdizes, 
no Triângulo Mineiro. A previsão é 
de que a nova planta esteja em pleno 
funcionamento no primeiro semestre 
de 2022, o que possibilitará dobrar 
a atual capacidade produtiva de 250 
mil toneladas ao ano para mais de 
500 mil. O projeto faz parte do plano 
estratégico de crescimento sustentá-
vel, que envolve também a ampliação 
das boas práticas de responsabilida-
de socioambiental.

O aporte na expansão deverá atin-
gir os R$ 700 milhões, levando-se em 
conta o aumento da estrutura de su-
porte, de armazenagem, área de esto-
cagem, entre outros aspectos neces-
sários para suportar o crescimento da 
indústria. Atualmente, a marca é líder 
isolada em vendas de batata pré-frita 
congelada no país e ainda apresenta 
o maior índice da categoria em frequ-
ência de compras nos supermercados. 
Desempenho que é fruto de um plane-
jamento robusto e bem estruturado 
para ampliar a visibilidade e a presen-
ça nas mesas dos consumidores. 

Por isso, os investimentos em ino-
vações que possam satisfazer as de-
mandas dos clientes por alimentos prá-
ticos e de altíssima qualidade e sabor 
também seguem em alta. Tanto na in-
dústria quanto no campo, uma vez que 

um dos motivos do sucesso da compa-
nhia é manter um cuidado diferenciado 
com sua principal matéria-prima, com 
amplo controle de todo o processo pro-
dutivo, desde o plantio das batatas até a 
entrega aos pontos de venda. 

Todas as ações são amparadas pe-
las boas práticas aplicadas ao processo 
produtivo, que já rendem reconheci-
mentos e premiações. Um exemplo é a 
conquista, neste ano, do Selo Mais Inte-
gridade 2020/21. A certificação é con-
ferida pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), às 
corporações e às cooperativas do agro-
negócio que cumprem as avaliações de 
conduta ética na gestão, de boas práti-
cas de sustentabilidade ambiental e de 
responsabilidade social. 

As duas fábricas da companhia 
são certificadas com o FSSC 22000, o 
principal atestado internacional em 
segurança de alimentos. Além dis-
so, em 2020, foram três importantes 
prêmios nacionais para a gestão de 
pessoas. Dois deles conduzidos pela 
revista Você S/A, em parceria com a 
Fundação Instituto Administração 
(FIA): Melhores Empresas para Tra-
balhar e Melhores Empresas para 
Começar a Carreira. O outro foi o pri-
meiro lugar no ranking das Melhores 
em Gestão de Pessoas (categoria 501 
a 1.000 funcionários), do Valor Eco-
nômico, com apoio da Mercer Marsh.

Raízes - Assim como sua princi-
pal matéria-prima, as raízes da Bem 
Brasil cresceram em solo brasileiro, 
ainda nos idos de 1940. Naquela épo-

ca, a família Rocheto deu início a uma 
atividade pioneira no país: o cultivo 
de batatas selecionadas, no municí-
pio de Araxá, no Triângulo Mineiro. 
O produto era plantado na fazenda e, 
posteriormente, comercializado nas 
centrais de abastecimento. Décadas 
depois, já nos anos 90, com a moder-
nização do mercado de trabalho e a 
busca dos consumidores por mais 
praticidade, os empreendedores da 
família, essencialmente inovadora, 
perceberam a oportunidade de iniciar 
a industrialização. Começava, assim, a 
trajetória de sucesso da empresa.

A fábrica foi inaugurada apenas 
em dezembro de 2006, após muitos 
estudos de viabilidade econômica e 
pesquisas de mercado. O grande de-
safio foi concorrer com grandes mar-
cas mundiais – a batata processada 
era exportada da Europa e Estados 
Unidos para o Brasil – e atender à 
emergente demanda brasileira. 

A partir daí, com a primeira plan-
ta 100% nacional, que aliou a ousa-
dia, o pioneirismo e a experiência de 
décadas da família no setor produtivo 
agrícola a um produto industrializado 
de altíssima qualidade, a Bem Brasil 
não parou mais de crescer e ainda ge-
rar benefícios à economia local. Hoje, 
a empresa conta com duas unidades 
fabris: a de Araxá e a outra no muni-
cípio vizinho de Perdizes, inaugurada 
em 2017. O mix atual é superior a 20 
itens – entre os quais estão anéis de 
cebola, mandioca, polenta e mais de 
10 formatos de batata – voltados para 
o varejo, food service e fast food. 

CATEGORIA LIDERANÇA - BATATA INDUSTRIALIZADA/MG 
29,1% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Bem Brasil
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Bem Brasil investe em ampliação da 
armazenagem e novos equipamentos
Aporte para construção da nova câmara de congelamento e aumento da capacidade da 
usina termoelétrica fazem parte do plano de crescimento sustentável da empresa

A Bem Brasil Alimentos dá mais 
um importante passo para levar 
adiante o seu plano de expansão, que 
vai dobrar a atual capacidade produ-
tiva até meados do próximo ano. A 
empresa ampliará seu armazém, no 
município de Perdizes, no Triângulo 
Mineiro, por meio da construção de 
uma nova câmara de congelamento 
automático. Além disso, com o objeti-
vo de duplicar a potência de uma das 
suas usinas termoelétricas, adquiriu 
um pacote de equipamentos, que aca-
bam de chegar à unidade.

Os investimentos fazem parte 
do aporte total, da ordem de R$ 700 
milhões, que inclui a implantação da 
terceira fábrica em Minas Gerais – em 
obras – e o aumento da estrutura de 
suporte, de armazenagem, área de 
estocagem, entre outros aspectos 
necessários para suportar o cresci-
mento da companhia. Atualmente, a 
Bem Brasil é líder em vendas de ba-
tata pré-frita congelada no país, com 
40% do mercado, e projeta ampliar 
essa fatia nos próximos anos. Após a 
conclusão das ações, especialmente 
com a nova planta em plena opera-
ção, será possível aumentar o volume 
de produção das atuais 250 mil tone-
ladas do produto, ao ano, para cerca 
de 500 mil, além de diversificar ainda 
mais o mix.

De imediato, no entanto, os dois 
outros projetos em andamento já pro-
porcionarão uma série de benefícios à 
empresa. Segundo o diretor operacio-
nal, Célio Zero, a expansão do arma-
zém viabilizará vantagens logísticas, 
entre elas, agilizar os processos inter-
nos de expedição, otimizar a seguran-
ça dos alimentos no manuseio, pro-

porcionar economia no consumo de 
energia elétrica e controle de estoque 
disponível de forma online. “A inicia-
tiva nasce como resultado do cresci-
mento, já que dobramos o volume de 
vendas nos últimos quatro anos, além 
das exigências da expansão prevista. 
Assim, é preciso adequar o espaço 
para abrigar matérias-primas e pro-
dutos acabados”, argumenta. A nova 
câmara será composta por dois corre-
dores de 143 metros de comprimento 
e terá capacidade total de 30.000 ton.

Termoelétrica - A Bem Brasil tam-
bém investe em uma solução com-
pleta para garantir a continuidade 
da geração de energia própria e, con-
sequentemente, mais segurança na 
operação da planta e um peso menor 
do insumo na composição de custo do 
produto final. Para isso, foram com-
prados equipamentos, com vistas a 
dobrar a potência de uma das usinas 
termoelétricas, em Perdizes, como 

conjunto turbogerador, transforma-
dores, retificadores, bancos de bate-
rias, turbina a vapor, entre outros, en-
tregues neste mês de abril. O material 
ainda é projetado para oferecer alta 
performance e mais eficiência nas di-
versas aplicações.

Fabricante 100% brasileira de 
batata pré-frita congelada e flocos de-
sidratados 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 Per-
dizes, inaugurada em 2017. Juntas, 
geram mais de 600 empregos diretos 
e de 2 mil indiretos. A companhia é 
líder em vendas de batatas pré-fritas 
congeladas no país, produzindo, por 
ano, mais de 250 mil toneladas de 
produtos. Além disso, seu mix con-
templa mais de 20 itens voltados para 
food service e varejo nacional.
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Bem Brasil e o foco na 
gestão sustentável da água
Líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, 
empresa reutiliza 90% do recurso hídrico absorvido em seus 
processos produtivos da unidade Perdizes

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

Um dos destaques dessa atuação 
responsável é a Estação de Tratamen-
to de Efluentes (ETE), grande desafio 
na época da inauguração da sua pri-
meira fábrica, em 2006. O clima quen-
te e úmido de Araxá, no Triângulo Mi-
neiro, exigiu a criação de um método 
específico, único e, ao mesmo tempo 
sustentável, para realizar a limpeza 
físico-química e biológica dos resí-
duos gerados na linha de produção, 
antes de devolvê-los ao corpo hídri-
co, dentro de padrões estabelecidos 
pelo órgão ambiental. A unidade ain-
da conta com uma ETA - Estação de 
Tratamento de Água, que tem como 
principal objetivo garantir os padrões 
de potabilidade ao consumo humano.

Outra ação importante é a fer-
tirrigação das lavouras, na planta de 
Perdizes, que aproveita os efluentes 
líquidos tratados e é considerado um 
dos métodos mais eficientes na utiliza-

ção sustentável dos recursos hídricos 
e economia de água, prática associada 
à chamada “Economia Circular”. Além 
disso, dentro do próprio processo pro-
dutivo da companhia, há equipamen-
tos que consomem menos as fontes 
naturais e possibilitam a recirculação 
em algumas fases. “A sustentabilidade 
nasceu com a empresa, antes mesmo 
de ser prática comum no mercado. Os 
investimentos e a busca por inovação 
no setor ambiental são permanentes e 
com resultados eficientes aqui. Aliás, 
acreditamos que, para crescermos e 
nos mantermos prósperos, é preciso 
respeitar todo o ecossistema”, ressal-
ta a supervisora de Meio Ambiente da 
Bem Brasil, Érika Araújo.

Novos projetos - Ela acrescenta 
que, atualmente, a companhia, líder 
em vendas de batata pré-frita conge-
lada no país, implanta novos projetos 
estratégicos de gestão da água, in-
cluindo a captação de chuva para des-
tinar às áreas internas e à jardinagem. 

“Poderemos ter um reuso mais nobre, 
como com irrigação de plantas, lim-
peza de pisos, descargas de vasos sa-
nitários, dentre outros. É uma iniciati-
va que compreende componentes nas 
várias etapas do processo: transporte 
da água da chuva através de tubos, fil-
tragem e armazenamento em grandes 
tanques para reutilização ou recarga 
em grande escala”, explica.

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

industrializada no Brasil é também 
a Top of Mind da categoria. 

Levando um produto de qualidade, do campo à mesa dos brasileiros, a Bem Brasil se 
firmou como o nome da batata. Pelo 3º ano consecutivo, é a marca mais vendida no 
país e, agora, acaba de ganhar o primeiro lugar no segmento Batata Industrializada, 
categoria Liderança do TOP of Mind. É com muita alegria, um sentimento que faz parte 
da nossa essência, que recebemos mais essa notícia. 

bembrasil.ind.br
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Empresa familiar que já está na 
terceira geração, a Cerâmicas Braúnas 
celebra 70 anos de história em 2021. 
Considerada uma das marcas mais tra-
dicionais do Estado, foi fundada em 30 
de abril de 1951 por Francisco Cardoso 
Assumpção, com a missão de conquistar 
a confiança de seus clientes por meio da 
fabricação de blocos cerâmicos de alta 
qualidade.  Neste ano festivo, a empresa 
celebra, além do aniversário, mais uma 
menção no Prêmio Top Of Mind - Merca-
do Comum - Marcas de Sucesso em Mi-
nas Gerais, o que demonstra o alto grau 
de satisfação dos consumidores.

Algumas características acompa-
nham a Braúnas deste a sua criação. A 
principal delas é o constante investi-
mento em tecnologia e inovação, para 
consolidar os produtos como referên-
cia de mercado, para a total satisfação 
do cliente. As fábricas possuem a mais 
avançada tecnologia para a fabricação 
de blocos cerâmicos disponível na atu-
alidade, com rigoroso controle de qua-
lidade ao longo de todo o processo pro-
dutivo. Da extração da matéria-prima 
100% natural ao produto final, todas 
as etapas seguem as normas estabele-
cidas pelos órgãos reguladores.

Neste ano, a empresa implantou 
dois robôs de última geração da Itália. 
Os equipamentos conferem maioir 
agilidade à linha de produção e para 
os modernos fornos túnel, capazes 
de atingir temperaturas superiores 
a 1000ºC. A planta vai ganhar mais 
dois fornos modelo vagão imantado. 
Para a Braúnas, trabalhar com foco 
em sustentabilidade e permanente 
investimento em inovação é motivo 

de grande orgulho e muita dedicação. 
Para o consumidor final, representa 
garantia de qualidade em uma linha 
de produtos certificada, resistente, 
segura e ecologicamente correta.

Em 2020, a companhia realizou um 
grande investimento em tecnologia com 
a implantação de um sistema integrado 
que controla todo o processo industrial 
e informa com precisão todos os dados 
relativos às etapas da produção. Além 
disso, a empresa tem orgulho de, por 
mais um ano, estar em conformidade 
com os principais órgãos reguladores 
do seu segmento de atuação, como parte 
do grupo seleto de fabricantes de blocos 
cerâmicos que possui certificações con-
feridas pelo Inmetro e ANBT, para toda a 
sua linha de produtos.

Ao adquirir os blocos cerâmicos 
Braúnas, o cliente tem a certeza de estar 
comprando produtos certificados, em 
conformidade com os principais requi-
sitos, normas e regulamentos, específi-
cos de seu segmento. Um dos principais 
fatores responsáveis por esta satisfação 
é a utilização de matéria-prima usada 
para a produção. Estudos sobre a com-
posição das jazidas são constantemen-
te realizados com o objetivo de extrair 
ao máximo o potencial das argilas. Di-
versos aditivos e agregados minerais 
são adicionados às misturas, para que 
o produto final obtenha a qualidade e 
resistência mecânica características da 
marca Cerâmicas Braúnas.

Em termos de negócios, a empre-
sa tem experimentado uma trajetória 

Mauro Raso Assumpção – Presidente da Braunas - Categoria Excelência

CATEGORIA EXCELÊNCIA – TIJOLOS/BH
76,0% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Braunas
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robusta de crescimento nos dois últi-
mos anos. Em 2020, apesar de toda a 
instabilidade econômica no Brasil e 
no mundo, a Braúnas ampliou a pro-
dução e investiu no parque industrial 
para se adaptar ao novo cenário do 
mercado. Ao final do período, regis-
trou incremento de 20% ante os exer-
cícios anteriores. Para 2021 e 2022, 
a perspectiva continua positiva, mas 
com cautela. Sabendo que o cenário 
econômico pode mudar a qualquer 
minuto, a diretoria da empresa tem 
realizado mudanças internas para re-
duzir custos e desperdícios, em todas 
as fases do processo de produção.

Os 70 anos da empresa são de 
muito orgulho para toda a família, 
que neste ano de comemoração, rea-
firma o compromisso com a tradição 
e qualidade dos produtos Braúnas e 
com a perpetuação dessa importan-
te marca.
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O grande foco da Cemig é trans-
formar a vida dos mineiros com for-
necimento de energia elétrica seguro 
e de qualidade. Para tanto, a compa-
nhia está implantando o maior pla-
no de investimentos de sua história. 
Até 2025, serão investidos R$ 22,5 
bilhões em geração, transmissão e 
distribuição de energia, geração dis-
tribuída e comercialização de gás.

Apenas no sistema elétrico de 
distribuição, que atende mais de 8,7 
milhões de clientes, serão R$ 12,5 
bilhões em investimentos, com foco 
na modernização da rede. Os inves-
timentos em distribuição têm, como 
objetivo, melhorar a qualidade do 
serviço prestado e promover a digi-
talização do atendimento, para atuar 
de forma eficaz e integrada.

Desta forma, ao invés de se ques-
tionar quanto tempo demora uma 
nova conexão, por exemplo, o cliente 
interessado passará a ter capacidade 
de se conectar e energia disponível 
para que possa investir no Estado, 
o que elimina a demanda por novas 
cargas e assegura infraestrutura 
necessária para o desenvolvimento 
econômico de Minas Gerais.

A Cemig, que conta com 413 su-
bestações, chegará a um total de 613 
dessas instalações, eliminando os 
gargalos e restrições, e contribuindo 
para a indução de desenvolvimento 
em todo o Estado. Estão em processo 
de implantação 80 novas subesta-

CATEGORIA EXCELÊNCIA – EMPRESA ESTATAL/MG 
50,5% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

CATEGORIA EXPRESSÃO – EMPRESA MINEIRA/MG
13,9% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

CEMIG
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ções, sendo que 23 delas estarão em 
operação ainda em 2021.

 O plano prevê, ainda, o atendi-
mento de todos os municípios com 
dupla alimentação em média tensão, 
a implantação de um milhão de me-
didores inteligentes, a construção de 
3.100 quilômetros de linhas de alta 
tensão e a substituição das estrutu-
ras de madeira ainda existentes por 
outras de material mais moderno e 
resistente. 

MINAS TRIFÁSICO

O programa Minas Trifásico tem 
o objetivo de converter redes mono-
fásicas em trifásicas no interior do 
Estado, possibilitando a transforma-
ção da agricultura de subsistência de 
pequenos e médios produtores ru-
rais em agronegócio. Até 2027, está 
prevista a conversão de 21.000 qui-
lômetros de redes monofásicas para 
trifásicas e a construção de 5.000 
quilômetros de interligações de cir-
cuitos em todo o estado.

 As primeiras obras do progra-
ma vão atender as localidades que 
apresentam restrição de carga para 

as necessidades do desenvolvimento 
da vocação regional do agronegócio, 
que será extremamente beneficiado 
com esse programa. Dessa forma, os 
investimentos da Cemig permitirão 
a potencialização acelerada do agro-
negócio local, gerando novas oportu-
nidades de negócios e renda. 

Além disso, com o objetivo de 
modernizar e automatizar ainda 
mais o sistema elétrico de Minas Ge-
rais, a Cemig vai investir, somente 
neste ano, cerca de R$ 173 milhões 
na instalação de 7.445 religado-
res na sua área de concessão. Esses 
equipamentos trazem um grande be-
nefício para a continuidade do forne-
cimento de energia, pois recompõem 
o sistema elétrico automaticamente, 
no menor tempo possível, em caso 
de interrupções por defeitos transi-
tórios. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

No momento em que o país en-
frenta uma das suas maiores crises 
hídricas, com impactos na geração de 
energia e no meio ambiente, estimu-
lar o consumo consciente de energia 
elétrica é fundamental. O Programa 

de Eficiência Energética da Cemig 
(PEE) realiza ações educativas e de 
modernização de equipamentos em 
hospitais, asilos, Apaes, Apacs, esco-
las públicas, unidades das forças de 
segurança, comunidades quilombo-
las e famílias carentes em áreas ur-
banas e rurais, beneficiando milhões 
de mineiros em todas as regiões do 
Estado. Somente no ano passado, o 
PEE investiu cerca de R$ 50 milhões 
em Minas Gerais.

Por meio de uma parceria firma-
da em abril deste ano, o PEE já come-
çou a distribuição de mais de 150 mil 
lâmpadas para cerca de 1.500 edifi-
cações de unidades do Sistema Pe-
nal, da Polícia Militar, da Polícia Civil 
e do Corpo de Bombeiros. Ao térmi-
no do projeto “Cemig nas Forças de 
Segurança”, é estimada uma redução 
do consumo de energia de 16.511 
MWh/ano no consumo global das 
instituições beneficiadas - suficiente 
para atender cerca de 11 mil famílias 
de baixa renda.

Outra iniciativa muito impor-
tante do PEE é o projeto "Cemig nas 
Escolas”, que está melhorando as 
condições físicas das escolas com a 
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padronização das luminárias e lâm-
padas de LED, garantindo a melho-
ria do ambiente escolar tanto para 
alunos quanto para funcionários em 
todo o estado. Neste momento de 
retorno às aulas presencias, mais da 
metade das 3.398 escolas estaduais 
atendidas pela Cemig já estarão efi-
cientizadas.

Os investimentos da companhia 
com essa iniciativa devem alcançar, 
no quinquênio 2018-2022, mais de 
R$ 44 milhões, considerando a mo-
dernização da iluminação de todas 
as escolas estaduais dentro da área 
de concessão da companhia até o 
próximo ano e, ainda, a  implantação 
de 125 microusinas fotovoltaicas em 

instituições de ensino da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Sensível aos desafios da pande-
mia, a Cemig reforça suas ações de 
responsabilidade social. Para os con-
sumidores inscritos na tarifa social, a 
luz não será cortada até 30 de setem-
bro. Atualmente, são mais de 900 mil 
clientes nessa condição, garantindo 
até 65% de desconto da fatura.

Na área cultural, uma das mais 
afetadas no atual contexto, a Cemig 
consolida sua atuação como a maior 
apoiadora da cultura em Minas, com 
mais de R$ 52 milhões investidos nos 

últimos dois anos via leis de incentivo.

Para que a população mineira 
tenha agilidade e segurança duran-
te a vacinação contra a Covid-19, a 
Cemig realiza inspeções na rede dos 
postos de saúde, garantindo, assim, 
o fornecimento a esses locais. Em 75 
cidades onde possui uma base ope-
racional, as estruturas estão sendo 
colocadas à disposição para apoio 
logístico e armazenamento de mate-
riais e pontos de vacinação. A Cemig 
também aderiu ao Movimento Uni-
dos Pela Vacina com a doção de 34 
municípios onde colabora ativamen-
te com fornecimento de insumos, 
logística e materiais para auxiliar no 
processo de imunização.
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TRANSPARÊNCIA.
ESSA É A FONTE DA NOSSA ENERGIA.

Saiba mais em ri.cemig.com.br

A Cemig apresenta números 
promissores. A meta?
Cerca de 8,7 milhões
de clientes cada vez
mais bem atendidos.

Os resultados financeiros atingidos nesse 1º trimestre pela Cemig comprovam o bom início do seu  
Plano Cemig 2025: Focar e Vencer. Um planejamento que busca aumentar a geração de caixa, o 
crescimento da rentabilidade dos negócios com responsabilidade social e as melhores práticas 
ambientais, sociais e de governança corporativa - ESG.

Até 2025, serão investidos R$ 22,5 bilhões em geração, transmissão e distribuição de energia, 
geração distribuída e comercialização de gás. O que isso significa? Mais desenvolvimento 
para o nosso Estado e aprimoramento dos serviços para mais de 8,7 milhões de clientes. 
Isso sim é transformar vidas com a nossa energia.

Ad_Revista_Apresenta_Promissores_Cemig_20,20x26,6.indd   1Ad_Revista_Apresenta_Promissores_Cemig_20,20x26,6.indd   1 09/07/2021   09:5609/07/2021   09:56
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A Drogaria Araujo começou sua 
história em 1906 com a chegada do 
jovem Modesto Carvalho de Araujo, 
avô do atual presidente da empresa, 
na recém-fundada capital, Belo Ho-
rizonte. Homem de visão e valores 
fortes como ética, seriedade e hones-
tidade, o Sr. Modesto construiu em 
bases sólidas essa empresa que hoje 
está presente em Belo Horizonte, Re-
gião Metropolitana e interior de Mi-
nas Gerais. Por meio do serviço Arau-
jo Mobile, a empresa também atende 
todo o país pelo site www.araujo.com.
br. A média anual de clientes é de 55 
milhões de pessoas.

Para este ano, a companhia pro-
jeta a inauguração de 50 novas uni-
dades, para atingir a marca de 300 
lojas e firmar a presença em mais de 
40 cidades do Estado. O faturamento 
estimado é de R$ 3 bilhões, um incre-
mento de 18% no comparativo com 
2020. Apenas o e-commerce deve 
registrar crescimento de 77,14% no 
período. O mix de 20 mil itens é com-
posto por produtos das linhas de Me-

dicamentos, Higiene Pessoal, Mamãe 
e Bebê, Beleza, Pet Shop, Melhor Ida-
de e Fitness, Saúde, Alimentos, Medi-
camentos Genéricos, Medicamentos 
Especiais, Produtos Ortopédicos, 
Produtos Eróticos e, ainda, a marca 
própria Mió, que foi lançada em 2019.

ESTRATÉGIA

A Drogaria Araujo tem direciona-
do sua estratégia de negócios para a 
superação da pandemia, enquanto 
vislumbra a retomada segura da eco-
nomia, celebra o avanço da vacinação 
contra Covid-19 e o retorno das ativi-
dades comerciais em ritmo normal.  
Entre os destaques do período, foram 
realizados mais de 6 milhões de tes-
tes rápidos para diagnosticar casos 
de Covid-19. 

Com todos os aprendizados de 
2020, a empresa mantém os esforços 
na melhoria do atendimento ao clien-
te para entregar mais opções de com-
pra e acesso aos serviços da Drogaria 
com segurança no presencial e com 

facilidade no digital. Entre os princi-
pais desafios do período está o con-
trole da pandemia, o cuidado com os 
colaboradores que estão na linha de 
frente, uso intensivo e inteligente de 
tecnologia para melhorar a jornada 
do cliente, com a velocidade de imple-
mentação que o cliente exige, melho-
rando sua experiência; e a manuten-
ção de mix diversificado de produtos 
e serviços - forte diferencial da Araujo 
nos canais de contato, seja loja física, 
Drogatel (telefone) e e-commerce.

Nesse sentido, a empresa tam-
bém mantém o compromisso com as 
comunidades em que atua, por meio 
do apoio à Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe (H1N1), com a 
disponibilização das lojas para a imu-
nização da população, em parceria 
com a Prefeitura de Belo Horizonte, 
no caso da capital. 

MARCA

A Araujo está na mente e no co-
ração dos mineiros. E não é de hoje. 

CATEGORIA EXCELÊNCIA – DROGARIA/BH
75,0% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

CATEGORIA EXCELÊNCIA - SITE DE VENDA DE MEDICAMENTOS/MG
50,1% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Drogaria Araujo
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Cristiana Araújo, Modesto e Silvia Araujo - Diretores da Drogaria Araujo - Troféu Top do Top

Sempre à frente do seu tempo, a com-
panhia tem, na inovação, uma de suas 
marcas registradas. Serviços como 
Drogatel Araujo, lançado em 1963, no 
formato do que se conhece hoje como 
um telemarketing, para fazer entregas 
em domicílio. A frota original composta 
por dois fuscas amarelos que foi substi-
tuída por mais de 100 motocicletas. A 
drogaria também foi a primeira a ofere-
cer serviço de Drive Thru e, a partir de 
1933, algumas lojas já funcionavam 24 
horas, um diferencial que tem se expan-
dido estrategicamente nos dias atuais.

Em outra frente, o modelo de negó-
cios drugstore - uma tendência impor-
tada e implantada com maestria pela 
diretoria na década de 1990 – foi outro 
passo decisivo para a consolidação da 
Drogaria Araujo como uma das maio-
res do seu setor, no cenário nacional.

E, mais uma vez, as sucessivas fa-
cilidades do sistema de e-commerce é 
outro capítulo da história de uma em-
presa familiar que se prepara todos os 
dias para encantar os clientes. Com o 
app Araujo, disponível na Google Store 
e na App Store, o cliente tem acesso a 
ofertas e novidades, na palma da mão.  

Afinal, como serviço essencial 
para a sociedade, o negócio Araujo 
não pode parar. As ações adotadas 
visam a melhoria contínua da per-
cepção do cliente por meio de in-
vestimentos no digital para acelerar 
processos para a melhoria da jornada 
do consumidor, aumento dos pontos 
de retirada de produtos (Box Araújo) 
nas lojas físicas, redução do tempo 
de disponibilidade dos produtos na 
modalidade de compra pelos canais 
digitais com retirada em loja (Clique 
Retire) e implementação da entrega 
expressa na área de atuação, com par-
ceiros logísticos de cada cidade.

A Drogaria Araujo também ofere-
ce venda e aplicação de vacinas, me-
dicamentos manipulados, convênio 
com a Farmácia Popular, impressões 
de fotos digitais, banco 24 horas, pa-
gamentos de contas, recarga de celu-

lares, drive-thru, Espaço Mais Sabor, 
wi-fi e estacionamento gratuito. 

EMPREGOS

Em 2020, a Drogaria Araujo 
apurou crescimento de 16% no ano 
passado frente a 2019, enquanto o 
setor nacional cresceu uma média de 
8%. Apenas em 2020, foram gerados 
mais de 1.500 novos postos de traba-
lho, em todas as frentes. Em 2021 a 
Araujo vai gerar novos 1.500 postos 
somente com abertura de novas lojas, 
que vão desde o cargo de vendedor 
até gerente de loja, além de mais de 
60 oportunidades na área digital. 

Com grande visibilidade na em-
presa, o processo de transformação 
digital da Araujo também aposta em 
uma mão de obra especializada, com 
oportunidades para as áreas de pla-
nejamento, marketing e tecnologia da 
informação. As novas oportunidades 
têm surgido diariamente para manter 
a competitividade dos canais de ven-
da, com ênfase para o e-commerce e 
consolidar a liderança da marca na 
preferência do consumidor brasileiro.

A empresa também ampliou a 
atuação do Programa Incluir, que re-
força ações de diversidade e inclusão 
no quadro de funcionários. As pesso-
as portadoras de deficiência podem 
concorrer às vagas de emprego, me-
diante cadastro pelo site www.traba-
lhenaaraujo.com.br. 

Na frente em sustentabilidade 
ambiental, a companhia opera com 
capacidade total da planta de geração 
de energia renovável (solar), inaugu-
rada em Janaúba, no Norte de Minas, 
em 2019.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Drogaria Araujo desenvolve 
diversas ações de responsabilida-
de social. Uma delas, a tradicional 
Campanha Doe seu Troco, realizada 
desde 2005, é um trabalho de in-
centivo para que os clientes doem o 
troco das compras que realizam para 
o Hospital da Baleia. Em 14 anos, já 
foram arrecadados R$ 16 milhões 
para a instituição. Os recursos são 
convertidos em obras de melhoria 
das instalações.
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Modesto Araujo assume 
presidência da Abrafarma

Modesto Carvalho Araujo Neto, 
presidente da Drogaria Araujo, é o 
novo presidente da Associação Brasi-
leira de Redes de Farmácias e Droga-
rias (Abrafarma). 

Segundo ele, “é uma honra assu-
mir esse desafio no momento em que 
a Abrafarma completa 30 anos e que 
o varejo farmacêutico realçou seu 
protagonismo na defesa do acesso à 
saúde, por meio de uma capilaridade 
nacional, uso intensivo de tecnologia 

e um mix diversificado de produtos e 
serviços.  Destaco a atuação das redes 
no enfrentamento à pandemia, sendo 
que no último ano foram aplicados 
mais de 6 milhões de testes rápidos da 
Covid-19, além da aplicação de vacinas 
contra a gripe e suporte às prefeituras 
de vários municípios do Brasil, com a 
vacinação contra a Covid-19. 

Com apoio de todo competente 
time que integra a Abrafarma, liderado 
pelo presidente executivo, Sérgio Mena 

Barreto, que neste ano, completa 21 
anos na entidade, estamos retomando 
o papel histórico das farmácias voltado 
à atenção primária à saúde. A entidade 
congrega as 26 principais redes de dro-
garias do Brasil, que representam 45% 
das vendas de medicamento no país. A 
Araujo é uma das marcas mais tradicio-
nais vencedoras do Prêmio Top of Mind 
– MercadoComum – Marcas de Sucesso 
– Minas Gerais e, neste ano, mais uma 
vez recebe o Troféu na Categoria Exce-
lência e Top do Top of Mind.



T O P  O F  M I N D  2 0 2 1 3 3EDIÇÃO 292 AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

Drogaria Araujo:  
115 anos de muito sucesso

Tradição vencedora do Prêmio 
Top of Mind – MercadoComum – 
Marcas de Sucesso de Minas Gerais, 
como uma das marcas mais destaca-
das pelos mineiros, a Drogaria Arau-
jo – comandada por Modesto Araujo 
(foto) – é considerada a maior rede 
de drogarias de Minas Gerais, uma 
das maiores do Brasil, sinônimo de 
confiança e conveniência na vida 
dos mineiros. A Araujo celebrou 115 
anos de sua fundação em março. 

Essa história de sucesso, iniciada 
em 1906, é também uma história de 
pioneirismo e compromisso com o 
cliente: o primeiro plantão 24 horas 
na cidade, o primeiro telemarketing, 
a primeira drogaria do país com ser-
viço drive-thru, a primeira drugstore. 

Quando o assunto é inovação e servi-
ços que tornam a vida das pessoas me-
lhor, a Araujo chega sempre na frente. 

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

MARCA DE SUCESSO

A Araujo também está comemo-
rando o sucesso da marca exclusiva 

Mió, que conta, atualmente, com 
mais de 130 produtos. Recentemen-
te, a marca lançou a linha especial 
de suplementos alimentares. “O lan-
çamento já estava planejado, mas o 
crescimento expressivo do mercado 
de vitaminas neste cenário de pan-
demia acelerou o processo. A linha 
contempla produtos para atender 
a diversos públicos e diferentes ne-
cessidades nutricionais, de acordo 
com sua orientação médica, pen-
sando sempre na qualidade de vida 
e bem-estar das pessoas, nosso foco 
principal”, comenta Gabriella Mas-
carenhas, farmacêutica e gestora 
comercial da Mió. Os produtos estão 
disponíveis nas mais de 250 lojas da 
Drogaria Araujo em 38 cidades de 
Minas Gerais e, para todo o Brasil.
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A marca Fiat é uma das únicas três 
presentes em todas as premiações Top 
of Mind realizadas por MercadoCo-
mum ao longo destes 26 anos.

O Polo Automotivo da Fiat Chrysler 
em Betim acaba de celebrar 45 anos de 
operação em julho deste ano, como uma 
das maiores fábricas de automóveis do 
mundo e em processo permanente de 
modernização, recebendo contínuos in-
vestimentos para continuar a ser uma 
referência em tecnologia automotiva.

Novas áreas de desenvolvimento de 
veículos foram implantadas simultane-
amente à modernização de instalações, 
equipamentos, processos e sistemas a 
partir do conceito da Indústria 4.0, no 
maior ciclo de investimentos realizado 
no Polo Automotivo de Betim, que pos-
sui plena capacitação para desenvolver, 
desenhar, projetar, testar e produzir ve-
ículos de classe mundial.

Desta fábrica saem os modelos de 
veículos que estão entre os mais vendi-
dos no Brasil – a picape Fiat Strada, lí-
der absoluta de vendas no país, além do 
Argo e Mobi, entre outros modelos. Em 
breve, de suas linhas de produção sai-
rá também o Fiat Pulse, primeiro SUV 
desenvolvido e fabricado em Betim. O 
sucesso destes modelos fez da Fiat a 
marca líder do mercado brasileiro de 
automóveis e comerciais leves. 

A comemoração dos 45 anos coin-
cide, também, com a volta da marca ao 
topo do mercado. No primeiro semestre 
do ano, a Fiat foi a marca mais vendida, 
com 22,1% de participação de mercado 
acumulada. Também é a marca líder na 
América do Sul no período, com 14,8% 
de participação nas vendas totais.

Além de ser uma fábrica moderna 
e um centro completo de desenvolvi-
mento de veículos de classe mundial, 
é também a sede da Stellantis para a 
América do Sul. A empresa, constitu-
ída em janeiro deste ano, é resultado 
da fusão da Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) com o Groupe PSA. É um dos 
maiores grupos automotivos do mun-
do, detentor de 14 marcas icônicas e 
líder mundial no desenvolvimento da 
mobilidade sustentável.

Maior fábrica de veículos da Améri-
ca Latina e uma das maiores do mundo, 
a planta ocupa área de 2,2 milhões de 
metros quadrados e tem capacidade 
para produzir 700 mil automóveis e co-
merciais leves por ano e 1,3 milhão de 
unidades de motores e transmissões. 
Desde sua fundação, produziu mais de 
16 milhões de veículos, dos quais 3,6 
milhões foram exportados. 

Em Betim são produzidos os se-
guintes modelos da marca Fiat:  Uno, 
Fiorino, Doblò, Grand Siena, Nova Stra-
da, Mobi e Argo e as famílias de mo-
tores Fire, Firefly e GSE Turbo. O Polo 

Automotivo de Betim emprega 13 mil 
pessoas, cerca de metade de todos o 
efetivo de Stellantis na América do Sul.

HISTÓRIA

A fábrica da Fiat, inaugurada em 9 
de julho de 1976, foi a primeira a ins-
talar-se fora do cinturão industrial pau-
lista. Desde o início de suas operações, 
a presença do Polo Automotivo em Be-
tim vem contribuído para transformar 
a economia e perfil da cidade mineira 
e do Estado. 

Hoje, a fábrica é o centro de um 
polo automotivo que reúne mais de 
120 fornecedores em torno de Betim. 
A atração de fornecedores e adensa-
mento industrial começaram na dé-
cada de 1990. É o processo chamado 
de “mineirização”, que permitiu à Fiat 
operar nos sistemas Just In Time (JIT) 
e Just In Sequence (JIS), com sucessi-
vos ganhos para sua competitividade. 
Atualmente, cerca de 60% dos itens 
comprados provêm de fornecedores 
instalados num raio de até 150 quilô-
metros da fábrica.

CATEGORIA EXCELÊNCIA - CARRO NACIONAL/TRANSPORTE 
46,3% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Fiat 
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Uma das maiores empresas de 
Medicina Diagnóstica do Brasil, o 
Grupo Pardini tem sido fundamental 
para o estudo e controle da pandemia 
de Covid-19. O surgimento de novas 
variantes de SARS-CoV-2 tem agrava-
do cada vez mais o cenário da doença, 
o que trouxe a necessidade de uma 
vigilância genômica constante. 

Por isso, o Grupo Pardini, por 
meio de sua equipe de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) em colabo-
ração com o Laboratório de Biologia 
Integrativa do ICB/UFMG, desenvol-
veu um sistema de vigilância epide-
miológica para identificar a ocorrên-
cia das principais variantes presentes 
no Brasil desde abril de 2021, com 
cobertura nacional e capacidade de 
detecção de novas variantes com fre-
quência de até 5% na população. 

O objetivo do Laboratório Obser-
vacional de COVID-19 do Grupo Par-
dini é realizar o monitoramento e vi-
gilância genômica de SARS-CoV-2 em 
tempo real, com amostragens perió-
dicas (intervalos de 15 dias) em todo 
território brasileiro. Esta ação reforça 
a cultura inovadora da companhia e 
seu compromisso com a sociedade e 
a ciência e a geração de dados para o 
enfrentamento da COVID-19.

A iniciativa é mais uma contribui-
ção prática do Grupo Pardini para o 
combate à pandemia no Brasil. A em-
presa entende que há urgência de es-
forços de vigilância genômica em todo 
o país, para a avaliação da situação das 
novas variantes de SARS-CoV-2. Para 
atingir a meta principal, que é infor-
mar a sociedade, a empresa vai dar 
publicidade às informações sobre a 

incidência de novas variantes no país, 
que darão suporte a futuras decisões 
sociais, políticas, econômicas e, tam-
bém, dos órgãos oficiais de saúde.

Os resultados do estudo já realiza-
do em abril e maio de 2021 mostram 
uma predominância da variante P.1 - 
Manaus (Gama) em mais de 95% das 
amostras avaliadas, seguida das va-
riantes B.1.1.7 Reino Unido (Alfa) e P.2 
– Rio de Janeiro (Zeta) que representa-
ram 0,98% e 0,52%, respectivamente. 
A variante B.1.351 (África do Sul) não 
foi detectada nesta amostragem. 

Além disso, curiosamente, 3% das 
amostras avaliadas representam pos-
síveis novas variantes de SARS-CoV-2, 
uma vez que apresentaram comporta-
mento anômalo na genotipagem. Elas 
serão reavaliadas por sequenciamento 

do genoma viral para a identificação 
de variantes ainda não descritas. 

Este estudo com a incidência das 
variantes nas principais capitais do 
Brasil será divulgado periodicamen-
te, no Boletim Pardini Covid-19, junto 
com a atualização dos dados epide-
miológicos. A identificação destas va-
riantes tem sido tratada com grande 
atenção pela comunidade científica e 
autoridades de saúde e o Grupo está 
constantemente monitorando a di-
nâmica das variantes em território 
nacional, em tempo real, através da 
capilaridade e cobertura nacional da 
rede de laboratórios do instituto.

Até o momento, o monitoramento 
em andamento analisou 1.335 amos-
tras distribuídas pelas capitais: Rio de 
Janeiro (389), São Paulo (234), Belo 

CATEGORIA EXCELÊNCIA – LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS/BH – 65,9% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Hermes Pardini

 Equipe do Hermes Pardini - Categoria Excelência



T O P  O F  M I N D  2 0 2 13 8 EDIÇÃO 292AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

Horizonte (134), Porto Alegre (125), 
Fortaleza (123), Belém (116), Aracaju 
(94), Brasília (53), Goiânia (39), Salva-
dor (28). As variantes de SARS-CoV-2 
foram identificadas através da geno-
tipagem por PCR em tempo real para 
as mutações N501Y, K417T, K417N e 
E484K no gene da espícula viral capaz 
de caracterizar as variantes: B.1.1.7 
Reino Unido (Alfa); B.1.351 África do 
Sul (Beta); P.1 - Manaus (Gama) e P.2 – 
Rio de Janeiro (Zeta). 

RESULTADOS

Em 17 de maio, o Grupo Pardini 
divulgou resultados operacionais e 
financeiros com recordes, referentes 
ao período do primeiro trimestre do 
ano (1T21). Destaca-se o volume de 
exames (32,5 milhões) - novo recorde 
histórico de volumetria do Pardini em 
um trimestre - que gerou uma receita 
bruta de R$ 513,5 milhões.

Além disso, lucro bruto (R$ 137,1 
milhões), lucro líquido (R$ 50,1 mi-
lhões) e o EBITDA (R$ 106,4 milhões) 
mostram uma tendência de recordes 
financeiros e de produção comparan-
do com os 1Ts anteriores. Essa per-
formance é consequência de inves-
timentos em tecnologias produtiva, 
logística e digital, além de uma gestão 
eficaz dos indicadores de volume, 
preço e despesas administrativas. 

Nesses três primeiros meses de 
2021, a empresa reforçou de manei-
ra consistente seu papel fundamental 
no controle e diagnóstico epidemio-
lógico com qualidade e assertividade. 
Foram mais de 1,1 milhão de testes 
Covid-19, cerca de 10% acima do 
4T20, novo recorde trimestral desse 
tipo de exame.

Na gestão dos contratos com ope-
radoras e planos de saúde, houve re-
ajustes junto a praticamente todos os 
players. Vale destacar a extensão de 
credenciamento com planos de saúde 
nas praças de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Goiânia, aumentando o acesso à 
Medicina Diagnóstica no país. Outro 

importante movimento comercial 
que levou ao aumento do lucro foi a 
recomposição de preços instituído 
no L2L no mês de março, o que mar-
ca uma nova dinâmica de repasse de 
preços no mercado de apoio.

Unidades de Atendimento (PSC) - 
No primeiro trimestre do ano, período 
que é tradicionalmente mais desafia-
dor em termos de volumetria, o PSC 
obteve recordes de volume, receita 
bruta, lucro bruto e EBITDA. O volume 
total de exames no trimestre cresceu 
20,8% em relação ao 1T20, tanto em 
análises clínicas quanto em imagem, e 
ambos cresceram dois dígitos. Mesmo 
quando desconsiderados os exames 
relacionados à Covid-19, o aumen-
to foi de 15%. O crescimento de dois 
dígitos foi apurado tanto em análises 
clínicas quanto em exames de imagem. 

Esse crescimento só foi possível 
com investimento em tecnologia, tan-
to para o serviço em domicílio quanto 
para o autoatendimento nas unida-
des. Os clientes têm vivenciado uma 
experiência 100% digital e houve um 
aumento da receita em 240% compa-

rado com o mesmo período do ano 
anterior. O serviço domiciliar cresceu 
185% e as interações via WhatsApp 
registraram incremento de 202%, 
com aumento da taxa de conversão 
(exames agendados).

No 1T21 do L2L, a evolução em 
volume foi de 36% no total de exames 
e cerca de 30% de exame de Covid, 
gerando crescimento na receita bruta 
próximo de 60%. Houve redução de 
mais de 10% no custo unitário de pro-
dução de exame de Covid, em relação 
ao ano anterior devido ao crescimento 
do volume/mix, além da recomposi-
ção de preços dos testes reportados. A 
empresa investiu em tecnologia para 
atender, em larga escala, hospitais e 
laboratórios do país inteiro.

Com a mais ampla infraestrutura 
de malha logística entre os players de 
Medicina Diagnostica do país e tecno-
logia produtiva capaz de atender em 
larga escala, os resultados das duas 
principais unidades de negócio da 
companhia refletem a ampla presença 
e capilaridade do grupo no setor e sua 
relevância para toda a cadeia de saúde.

Hermes Pardini -  Roberto Santoro, Presidente
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A Livraria Leitura é a maior rede 
de livrarias do Brasil. Nos últimos 
nove anos, a empresa triplicou o nú-
mero de lojas e atualmente está pre-
sente em todas as regiões do Brasil, 
com 87 pontos localizados em 39 ci-
dades. Até dezembro, estão previstas 
mais sete inaugurações, com cresci-
mento entre 20% e 25% no compa-
rativo com o exercício anterior, e ex-
pectativa de venda de 6 milhões de 
livros. Para 2022, quando a empresa 
vai completar 55 anos de atividades, 
a meta é ultrapassar a marca das 100 
lojas, em todo o país. 

Com essa presença abrangente no 
território nacional, mais de 20% da 
população brasileira reside em uma 
cidade em que a Leitura está presen-
te. Além das lojas, outras empresas 
fazem parte do grupo, como a Leitura 
Distribuidora de Livros, o atacado de 
papelaria PLM, as três lojas de depar-
tamento D+Casa e Presentes e a Edi-
tora Itatiaia Garnier.

Em meio a um cenário domina-
do pela internet, a Leitura tem dado 
continuidade à abertura de lojas fí-
sicas, para proporcionar aos clientes 
a experiência de passear por uma 
livraria e escolher uma boa leitura 
em um ambiente cultural acolhedor. 
Soma-se a esse diferencial, o mix de 
mais de 100 mil itens. Além de livros, 
é possível encontrar revistas, música, 
material de papelaria, presentes, in-
formática, jogos e boardgames e, ain-
da, listas especiais. 

A presença do atendente livreiro 
é outro ponto que torna a experiên-

cia dos clientes ainda mais prazero-
sa, principalmente para aqueles que 
procuram títulos específicos ou ne-
cessitam de uma indicação para a es-
colha da obra para lazer, consulta ou 
estudo. As megastores também têm 
espaços de entretenimento como ca-
fés, ambientes para leitura, realização 
de sessões de autógrafos e eventos 
culturais.

Mas a empresa também se adap-
tou aos desafios impostos pela pande-
mia, quando muitas pessoas redesco-
briram o prazer da leitura. Assim, as 
vendas online cresceram mais de dez 
vezes no período e houve investimen-
tos em facilidades como compras por 

delivery, whatsapp e mídias sociais.

Inaugurada em 1967 na Galeria do 
Ouvidor, tradicional ponto comercial de 
Belo Horizonte, para vender livros no-
vos e usados, com o nome de Livraria 
Lê, com apenas 40 metros quadrados 
de área. Com a evolução dos negócios, 
a Livraria Leitura foi uma das primeiras 
do Brasil a aderir ao conceito megas-
tore, que consiste em lojas acima de 
1.000 m² e grande variedade de produ-
tos de cultura e entretenimento. 

A Leitura é uma empresa fami-
liar, que teve origem no sonho de 15 
irmãos de uma família de Dores do 
Indaiá, interior de Minas Gerais.

CATEGORIA EXCELÊNCIA – LIVRARIA/PAPELARIA-BH
85,3% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Livraria Leitura

Roberto Fagundes, Marcus Teles – presidente da Leitura e Carlos Alberto Teixeira
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Adélia Prado

Pela 21ª vez a Leitura é a mais lembrada no segmento 
Livraria e Papelaria em Minas Gerais.

Top of Mind

“O que a memória 
ama, fica eterno."

2021

�  OBRIGADO PELA LEMBRANÇA �

www.leitura.com.br
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Fundada em 1973, em Belo Ho-
rizonte, a Localiza começou sua atu-
ação como uma pequena agência de 
aluguel de carros com apenas seis 
Fuscas usados na frota, mas com o so-
nho de construir uma grande empre-
sa com capacidade de oferecer bons 
serviços com qualidade e diferencia-
ção aos clientes.

Hoje, 48 anos depois, a compa-
nhia se consolidou como uma robusta 
plataforma de negócios de mobilida-
de composta por aluguel de carros 

(Localiza Aluguel de Carros), que in-
clui também o franchising de aluguel 
de carros; gestão de frotas (Localiza 
Gestão de Frotas); e uma rede de pon-
tos de vendas de carros desativados 
da frota para consumidores finais 
(Localiza Seminovos).  

Com ações negociadas na Bolsa 
de Valores de São Paulo (B3) desde 
2005, a empresa contabiliza mais de 
11,80 milhões de clientes de Aluguel 
de Carros, 11.687 colaboradores, 612 
agências distribuídas em 408 cidades 

de cinco países (Argentina, Brasil, Co-
lômbia, Equador e Paraguai) e uma 
frota de 289.193 carros. Atualmente, 
é uma das 20 marcas mais valiosas 
do país, avaliada em 45,3 bilhões de 
reais no 1T21. 

A empresa compreende o impor-
tante papel de seus fundadores, cola-
boradores e clientes para a constru-
ção do legado que carrega e de todas 
as conquistas alcançadas ao longo 
destas 4 décadas de história. Por isso, 
adota um planejamento estruturado 

CATEGORIA EXCELÊNCIA – LOCADORA DE VEÍCULOS/MG  
80,5% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS 

Localiza 



T O P  O F  M I N D  2 0 2 1 4 3EDIÇÃO 292 AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

e de logo prazo que a torna capaz de 
entender as dinâmicas e superar os 
desafios do mercado. Como resultado 
deste modelo de gestão, nos últimos 
4 anos dobrou de tamanho, alcançan-
do crescimento de aproximadamente 
30% por ano. 

A escalada exponencial não está 
relacionada apenas ao número de 
carros e lojas, mas também de cola-
boradores, atualmente mais de 11 
mil. Para suportar esse crescimento, a 
companhia estabelece processos bem 
estruturados de seleção e de gestão 
da reputação para conquistar os me-
lhores profissionais do mercado. 

Em tempos desafiadores, o bem-
-estar dos colaboradores se tornou 
prioridade para a Localiza. Em 2020, 
a empresa reforçou as medidas de 
gestão, implementando programas 
de acolhimento, como incentivo a 
atividades físicas; consultorias psico-
lógica, jurídica e financeira; disponi-
bilidade de atendimento via teleme-
dicina 24 horas; treinamentos sobre 
saúde emocional; e incentivo à capa-
citação profissional foram realizados 
para criar um ambiente que permitiu 
ao time trabalhar com harmonia e 
segurança em momentos difíceis. A 
companhia também lançou um ro-
busto programa de diversidade e in-
clusão, estruturado em cinco pilares: 
Gênero, Raça, Pessoas com Deficiên-
cia e Pessoas em Refúgio e LGBTI+. 

O investimento da companhia no 
bem-estar dos seus colaboradores 
pode ser reconhecido na pesquisa de 
clima organizacional realizada pela 
consultoria Korn&Ferry, referência 
nesse assunto. A Localiza foi uma das 
empresas que mais cresceu em parti-
cipação dos colaboradores – 92% de 
respondentes -, conquistando 85.5 
pontos de favorabilidade, índice que 
a colocou em um grupo seleto de 
empresas com melhores resultados 
do Brasil, segundo a metodologia da 
consultoria.

 A capacitação dos colaboradores 

também se mostrou um recurso que 
contribui para reforçar a saúde men-
tal e o engajamento do time no pro-
pósito da companhia de construir o 
futuro da mobilidade sustentável. Em 
2020, mais de 88% dos colaborado-
res participaram das capacitações da 
Universidade Localiza, que migrou os 
cursos presenciais para o modelo on-
-line, aumentando o volume, qualida-
de e escala dos treinamentos. 

Foram 103.136 horas de capaci-
tações, uma média de 9,26 horas por 
colaborador. As iniciativas tiveram, 
ainda, 97% de índice de satisfação da 
plataforma e mais de 300 cursos ofer-
tados. O número de acessos à Univer-
sidade aumentou quase sete vezes em 
relação ao ano anterior, passando de 
25.867 para 174.814. Cuidar da saú-
de, do bem-estar e da segurança dos 
colaboradores sempre foi prioridade 

da Localiza e continuará sendo feito 
neste ano.

A busca por resultados sustentá-
veis sempre esteve alinhada à estra-
tégia da Localiza. Com a evolução do 
conceito e a ampliação do foco em 
ESG, a companhia tem se destacado 
no mercado nacional e estrangeiro 
como uma empresa de práticas con-
sistentes nas frentes ambiental, social 
e de governança. 

Entre os reconhecimentos con-
quistados, foi considerada a melhor 
empresa ESG da América Latina pelo 
ranking internacional Institucional 
Investor nos últimos dois anos e cita-
da recentemente como world class no 
tema pela Financial Times. 

Recentemente a Localiza publicou 
seu terceiro relatório de sustentabili-

Categoria Excelência - Localiza - Roberto Mendes
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dade com os resultados alcançados 
em ESG em 2020. Além do Global Re-
porting Initiative, a Localiza também 
utilizou nesta edição a metodologia 
Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), visando oferecer mais 
clareza e transparência para as inicia-
tivas realizadas no ano passado.

O relatório revela pela primeira 
vez a nova matriz de materialidade 
da companhia, revisada e atualizada 
em 2021. Esse movimento é parte 
da evolução também do Programa 
de Sustentabilidade, para que a Lo-
caliza continue tratando de temas 
importantes e atuais para a empresa, 
colaboradores, mercado e sociedade. 
Os temas priorizados e elencados dia-
logam diretamente com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, do 
Pacto Global da ONU, do qual a Locali-
za é signatária desde 2017.

A matriz de materialidade foi tra-
duzida em três pilares de atuação: 
Mobilidade Sustentável, que abarca 
iniciativas relacionadas às mudan-
ças climáticas, segurança no trânsito 
e uso consciente do carro; Educação 
e Empreendedorismo, com ações de 
desenvolvimento do time Localiza, das 

comunidades onde a empresa está pre-
sente e de um ambiente mais diverso 
e inclusivo; e Cultura e Governança de 
Classe Mundial, que reforça a cultura 
de integridade da companhia, pautada 
em confiança e ética e na transparência 
das relações com todos os públicos de 
relacionamento da empresa.

ESG E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
EM CRESCIMENTO

A Localiza continua investindo em 
sua agenda de sustentabilidade. No 
primeiro trimestre de 2021, a Com-
panhia incluiu metas específicas nos 
contratos de gestão da diretoria exe-
cutiva, dos membros do Comitê de 
Sustentabilidade e dos colaboradores 
envolvidos em cada frente. O Progra-
ma de Diversidade e Inclusão também 
ganhou tração no período. Os grupos 
de afinidades das cinco frentes priori-
tárias de atuação - raça, equidade de 
gênero, migrantes e pessoas em refú-
gio, LGBTI+ e pessoas com deficiên-
cia - iniciaram o plano de mais de 40 
ações definidas para o ano. 

Foi anunciado, ainda, no último 
mês, a ampliação do Localiza Labs, 
laboratório de tecnologia da Compa-

nhia, para Recife. A Localiza está cons-
truindo um espaço anexo a sua princi-
pal agência na cidade, que também é a 
maior de aluguel de carros do Brasil, 
para abrigar seus profissionais de tec-
nologia. O local oferecerá experiência 
única para os colaboradores vivencia-
rem de perto a dinâmica do negócio, 
entendendo o comportamento dos 
clientes e detalhes da operação, possi-
bilitando a construção de soluções de 
mobilidade cada vez mais aderentes 
às necessidades da sociedade. 

NOVO CEO

O Conselho de Administração 
da Localiza nomeou, em 27 de abril 
último, Bruno Lasansky como novo 
CEO da Companhia. Depois de uma 
transição cuidadosa e planejada nos 
últimos anos, o executivo irá dar 
continuidade à transformação da 
mobilidade que a empresa vem pro-
movendo no país iniciada pelos seus 
fundadores. Eugênio Mattar,co-fun-
dador e CEO da Localiza, se tornou 
presidente executivo do Conselho de 
Administração da Companhia. Oscar 
Bernardes, até então presidente do 
Conselho, agora responde pela vice-
-presidência do órgão.

SO
P

H
Í

ALUGUE PELO APP

VAMOS JUNTOS? 
FAÇA JÁ  A  SUA 
RESERVA!

LOCALIZA.COM

0800 979 2020

O  S E U  P R Ó X I M O  Q U I L Ô M E T R O 

E S T Á  R E P L E T O  D E  S U R P R E S A S 

I N E S Q U E C Í V E I S ! 

Conte com a gente para aproveitar cada uma delas com 

excelência Top of Mind.



T O P  O F  M I N D  2 0 2 1 4 5EDIÇÃO 292 AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

SO
P

H
Í

ALUGUE PELO APP

VAMOS JUNTOS? 
FAÇA JÁ  A  SUA 
RESERVA!

LOCALIZA.COM

0800 979 2020

O  S E U  P R Ó X I M O  Q U I L Ô M E T R O 

E S T Á  R E P L E T O  D E  S U R P R E S A S 

I N E S Q U E C Í V E I S ! 

Conte com a gente para aproveitar cada uma delas com 

excelência Top of Mind.



T O P  O F  M I N D  2 0 2 14 6 EDIÇÃO 292AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

“É preciso roubar uma parte da 
vida para dedicar aos sonhos, ideais 
e realizações que não queremos que 
morram conosco". Esta frase marca o 
início de um sonho do Dr. José Salva-
dor Silva: a Rede Mater Dei de Saúde 
que, neste ano, comemorou 41 anos 
desde a abertura do seu primeiro 
hospital, o Mater Dei Santo Agosti-
nho. Foi nesta unidade que tudo co-
meçou e também se concretizou um 
novo modelo de cuidado e de assis-
tência médica.

Hoje a Rede Mater Dei de Saúde é 
composta pela Unidade Santo Agos-
tinho, com os blocos 1 e 2, pelo Ma-
ter Dei Contorno, Betim-Contagem e, 
em breve, Salvador. No início desta 
nova década, com a Rede Mater Dei 
de Saúde, a empresa tem fortalecido 
ainda mais valores como o estímulo 
para o desenvolvimento e o cresci-
mento pessoal e profissional, a ge-
ração de valor para a sociedade e a 
visão de longo prazo - com inovação, 
pioneirismo, perenidade e sustenta-
bilidade. 

Isso é comprovado com alguns 

movimentos como a conquista da 
Acreditação Joint Commission Inter-
national (JCI) em todas as Unidades 
- uma das certificações internacionais 
de qualidade em saúde mais respeita-
das no mundo; a criação e o desenvol-
vimento de novas linhas de cuidados, 
além do sonho de fazer chegar o aten-
dimento humanizado, diferenciado 
e personalizado em outros locais do 
país, a começar por Salvador, que terá 
uma Unidade da Rede Mater Dei, com 
inauguração prevista para o primeiro 
trimestre de 2022.

Em abril deste ano, a Rede Mater 
Dei estreou na B3, a Bolsa de Valores 
do Brasil, com um projeto de expan-
são para levar a mais locais o jeito 
Mater Dei de cuidar. A abertura de 
capital trouxe alguns desafios impor-
tantes como a forma de se relacionar 
com o mercado. Mas, a essência da 
Rede Mater Dei de Saúde permanece 
da mesma forma, por meio da proxi-
midade e transparência com os pa-
cientes, com as famílias, com o corpo 
clínico, com os colaboradores, com as 
operadoras de plano de saúde e com 
a comunidade.

Ao longo da história, a rede Ma-
ter Dei realizou avanços na prestação 
de serviços de saúde, com excelên-
cia e de forma humanizada, sempre 
colocando o paciente no centro do 
cuidado. A Instituição se orgulha da 
trajetória traçada e mantém a res-
ponsabilidade de levar o melhor em 
tratamento e diagnóstico para todos 
os clientes com compromisso social.

A empresa experimentou um 
2020 atípico, mas soube lidar com 
os desafios de maneira responsável e 
assertiva, para dar aos clientes e à so-
ciedade as respostas esperadas. An-
tes da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarar a pandemia, ainda 
em janeiro de 2020, a rede estabele-
ceu protocolos assistenciais, separou 
fluxos nos hospitais e disponibilizou 
equipes específicas para atender aos 
casos da doença, sem deixar de aten-
der também às necessidades dos pa-
cientes de outras especialidades. 

A Rede Mater Dei também cuidou 
da saúde e segurança dos profissio-
nais que atuam em todas as unidades, 
promoveu capacitações, disponibilizou 

CATEGORIA LIDERANÇA – HOSPITAL/BH
29,1% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Mater Dei 
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equipamentos de proteção individual 
(EPIs) necessários para a linha de fren-
te e outras ações de Saúde Corporativa, 
para resguardar os interesses institu-
cionais e realizar e apoiar as iniciativas 
sociais de enfrentamento da Covid-19”.

 A rede de hospitais Mater Dei 
abriu oferta pública em abril de 2021, 
arrecadando R$ 1,4 bilhão, vendendo 
92,8 milhões de ações para investir 
na expansão inorgânica, comprando 
novos ativos em praças estratégicas, 
e para custear a construção de novos 
hospitais (em projetos greenfield). 
Assim, com a oferta, a companhia, 
que pretende ser uma consolidadora 
do setor, se vê capitalizada para rea-
lizar sua expansão através de fusões 
e aquisições. Ela ainda conta com um 
amplo espaço para alavancagem para 
executar suas operações. Na abertura 
no dia 16 de abril o valor negociado 
foi de R$ 16,35, (a projeção inicial era 
de R$ 18,00). Atualmente, depois do 

anúncio da aquisição de 70% do ca-
pital social do Grupo Porto Dias, con-
siderada a maior rede de hospital no 
Norte do Brasil, as ações subiram e 
chegam a atingir R$ 18,88. A análise 
do BTG Pactual (BPAC11), reforça a 
recomendação de compra.

EXPANSÃO

No início de julho, a Rede Mater Dei 
de Saúde anunciou a primeira aquisi-
ção após o IPO, com a compra de 70% 
do capital social do Grupo Porto Dias, 
proprietário de duas unidades hospi-
talares (Hospital Porto Dias e Porto 
Quality) e duas unidades de diagnósti-
co em Belém (PA). Além disso, o Brasil 
tem muitas oportunidades na área da 
saúde e a empresa acredita que, com a 
combinação de um adequado uso de 
tecnologia, investimento em pessoas e 
com processos está pronta para levar 
seu diferencial para outros mercados 
e ser uma rede cada vez mais integra-

da e seguir contribuindo para a saúde 
dos brasileiros.

Com a expansão para novos mer-
cados, a companhia fortalece sua po-
sição de liderança no setor hospitalar, 
por meio do aumento do número de 
leitos, para criar sinergias e potencia-
lizar o resultado da Rede Mater Dei de 
Saúde e o seu compromisso com a so-
ciedade. Quando se busca um serviço 
médico-hospitalar, tudo o que se quer 
é um bom atendimento, ter as neces-
sidades resolvidas com segurança, 
atenção, humanização, conforto e que 
a instituição preze pela qualidade. 

Para a Rede Mater Dei, isso pode 
se traduzir em integrar pessoas, pro-
cessos e tecnologia com humaniza-
ção. Hoje, o paciente que procura os 
hospitais para cuidar de sua saúde 
tem à disposição uma gama de servi-
ços que oferecem atendimento com-
pleto em todas as fases da vida.

Fundador, Presidente e Coordenador da Rede Mater Dei de 
Saúde tomam posse na Academia Brasileira de Mastologia

No dia 17 de junho último foi re-
alizada, 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 Fun-
dador e Titular da cadeira 2. O coorde-
nador do Serviço de Mamografia, Jairo 
Luiz Coelho, tomou posse como Acadê-
mico Titular da cadeira 44.

A cerimônia foi transmitida ao 
vivo pelo canal da Academia Brasilei-
ra de Mastologia no Youtube, e home-
nageia a área e os profissionais nela 
atuantes. A academia vai conservar 
a memória da mastologia e também 
dos mastologistas brasileiros.

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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Mater Dei entre os 10 melhores hospitais do Brasil 
e o melhor de Minas Gerais

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

A pesquisa foi realizada pela re-
nomada revista americana Newswe-
ek, em parceria com a empresa de 
pesquisa de dados Statista Inc, para 
selecionar os 2.000 hospitais de 
maiores destaques no mundo, cobrin-
do ao todo 25 países. 

Para o presidente da Rede Mater 
Dei de Saúde, Henrique Salvador, figurar 
entre os 10 melhores hospitais do Brasil 
e o melhor de Minas Gerais evidencia o 
trabalho e investimentos realizados nos 
últimos anos em novas tecnologias, em 
capacitação contínua dos profissionais 

que atuam na Rede e em qualidade e 
segurança atestados por certificadoras 
internacionais, colocando sempre o pa-
ciente no centro do cuidado. 

“Nos honra muito saber que o Ma-
ter Dei está nessa lista, principalmen-
te porque 2020 foi um ano de muitos 
desafios para todos nós da saúde, e 
2021 continua sendo. Com visão es-
tratégica e mantendo a filosofia desde 
a nossa criação, estamos conseguindo 
passar por esse momento conquis-
tando ainda mais a confiança dos nos-
sos clientes”, conta o presidente.  

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

tipo de assistência médica a que temos 
acesso. Os 2.000 hospitais mencionados 
nesta lista se destacam por sua excelên-
cia consistente, incluindo médicos re-
nomados, cuidados de enfermagem de 
primeira linha e tecnologia de ponta.”

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a construção da lista com os 
melhores hospitais, a revista busca 
informações em três fontes: recomen-
dação de especialistas médicos, resul-
tados de pesquisas com os pacientes 
e performance médica dos hospitais.

Com base nesses dados, é cons-
truído um ranking que varia em 
quantidade de hospitais em cada país, 
de acordo com as informações dispo-
níveis. No Brasil foram 96 centros de 
saúde, nos EUA a lista contou com 
350, e em Israel apenas com 10.

Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei, 
lança livro sobre os 40 anos do Hospital

No ano de 2020, a Rede Mater 
Dei de Saúde completou 40 anos. Em 
um ano tão desafiador, devido à pan-
demia do novo coronavírus, a Rede 
assegurou o seu compromisso com 
o acolhimento e bem-estar dos seus 
pacientes, oferecendo o melhor em 
tecnologia e promoção de saúde.

 Ao longo de sua história, a Rede 
realizou avanços na prestação de ser-
viços de saúde, com excelência e de 
forma humanizada, sempre colocan-
do o paciente no centro do cuidado. A 
Rede Mater Dei de Saúde se orgulha 
da sua história e mantém a respon-
sabilidade de levar o melhor em tra-
tamento e diagnóstico para todos os 
clientes com compromisso social. 

Para comemorar a trajetória, no 
dia 25 de fevereiro a Rede Mater Dei 

de Saúde promoveu o lançamento do 
livro “Mater Dei: 40 anos de Compro-
misso com a Qualidade pela Vida” em 
uma live em seu canal no YouTube. 

Segundo o presidente da Rede, 
Henrique Salvador, “ter a confiança 
dos clientes nos impulsiona a seguir 
em frente. Ao vislumbrar o futuro, vol-
tamos o nosso olhar à nossa história e 
contemplamos com orgulho tudo o que 
nos trouxe até aqui. Por isso, registra-
mos neste livro a nossa caminhada e 
compartilhamos com todos que, direta 
ou indiretamente, fazem parte da his-
tória da Rede Mater Dei de Saúde”. Ele 
participará do evento de lançamento e 
irá abordar os temas “Memória Corpo-
rativa” e “Cultura Organizacional”.  

A Rede Mater Dei de Saúde se fun-
damenta em três princípios básicos: o 

científico, o cultural e o humanístico. O 
seu compromisso é com a qualidade 
pela vida, para que o paciente receba 
um atendimento personalizado, dife-
renciado e humanizado. Atualmente, a 
Rede conta com três hospitais: Mater 
Dei Santo Agostinho (com os Blocos I 
e II), Mater Dei Contorno e Mater Dei 
Betim-Contagem. Uma nova unidade 
está sendo construída na capital baia-
na, expandindo a Rede para fora dos 
limites do Estado de Minas Gerais.

É um centro de ciência, voltado para 
a assistência médica, o ensino e a pes-
quisa, sem deixar de lado ações e investi-
mentos nas áreas ambiental e social, de 
modo a estabelecer um relacionamento 
completo tanto com o seu público direto, 
ou seja, os pacientes, como a população 
em geral, especialmente a comunidade 
do entorno de suas unidades.
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Rede Mater Dei de Saúde. Top of Mind na Categoria 
Liderança no Segmento Hospitais.
Uma conquista de todos: corpo clínico, colaboradores, parceiros 
e clientes. Nossa comunidade é unida pela ética, respeito, 
excelência e humanização no atendimento. São mais de 40 
anos trabalhando para garantir a sua saúde e o seu bem-estar, 
sempre investindo em tecnologia de última geração.  
Tudo pra você ficar bem.

PRIMEIRO
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NOSSA RELAÇÃO É ASSIM: 
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Único 5 estrelas da capital mineira, o 
Ouro Minas Palace Hotel tem enfrentado 
de frente – e com sucesso – os desafios 
e restrições impostos pela pandemia de 
Covid-19 desde março de 2020. Estrate-
gicamente localizado na Avenida Cristia-
no Machado, região Noroeste da capital, 
e com foco no Turismo de Negócios e 
Eventos, principal vocação de negócios 
da cidade, a empresa tem se reinventa-
do para garantir a ocupação e a seguran-
ça de hóspedes e colaboradores nesses 
tempos de pandemia por meio de in-
vestimentos em tecnologia e automação 
de processos que antes demandavam o 
contato físico. 

O atendimento por web robot, 
conhecido como Omar, ficou mais 
inteligente no período. Além de tirar 
dúvidas cotidianas como horários 
de funcionamento, informações dos 
quartos, o sistema consegue confir-
mar uma reserva em segundos com a 
melhor tarifa disponível na internet, 
divulgando o percentual da economia 
que o hóspede vai fazer.

Atualmente, também é possível 
antecipar o check-in antes mesmo de 
chegar ao hotel, fazer solicitações e 
pedidos pelo celular. Essa é uma pré-
via do aplicativo que o Ouro Minas vai 
apresentar ao público em breve.

Durante a pandemia, o turismo 
local se intensificou e muitas pesso-
as que moram na capital procuraram 
algo diferente para fazer na cidade, o 
que resultou em uma ocupação entre 
40% e 50% das instalações no final de 
semana. Segundo o protocolo Minas 
Consciente, 50% é a capacidade máxi-
ma para esse tipo de estabelecimento. 

Assim, o Ouro Minas promoveu 
uma série de mudanças para tornar a 
hospedagem mais confortável. Entre 
elas, o hotel se tornou Pet Friendly, e 
permite que as famílias possam levar 
pets. Além da Diária Família e da Di-
ária a Dois, dois produtos já consoli-
dados, foi criado o Weekend Ouro Mi-
nas, que oferece desconto de 50% de 
desconto a partir da segunda diária, 
válido tanto para sexta-feira quanto 
para domingo.

Em breve será lançado o Kids 
Club, todo voltado para a lógica mon-
tessoriana, que contemplará também 
diversas ações para o público infantil 
como Festa do Pijama e Tratamento 
VIP para pequenos clientes aniver-
sariantes. O Hotel também tem sido 
cenário para comemorações de ani-
versários, namoros e casamentos.

 A área de eventos já está pronta, 

com a construção de um novo espaço, 
o Terraço Nelo Horizonte, que tem ca-
pacidade para até 280 pessoas e pode 
ser usado exclusivamente ou como 
extensão do Coffee Shop, que pode re-
ceber até 400 pessoas, para a realiza-
ção das refeições de grandes eventos 
ou para almoços, jantares e coquetéis.

Na Gastronomia, pra completar 
o menu de clássicos, foram lançados 
quatro novos pratos veganos, um ve-
getariano e outro bem ao gosto dos 
mineiros. No Lobby Piano Bar, o hós-
pede pode curtir um menu de drinks 
deliciosos com happy hour todos os 
dias a partir das 17 horas.

O Ouro Minas Hotel tem 25 anda-
res com 301 apartamentos, entre os 
quais 133 standart e 168 luxo e 45 
suítes, sendo três presidenciais. A 
área de lazer inclui piscina climatiza-
da, jacuzzi, saunas seca e úmida, sala 
de jogos, academia e solário. Hóspe-
des e visitante também podem ter 
experiências inéditas no premiado 
Restaurante Quinto do Ouro, inter-
ligado ao aconchegante Lobby Pia-
no Bar e o Coffee Shop, local onde é 
servido o famoso e delicioso café da 
manhã Ouro Minas. 

Para a realização de eventos, o 
hotel oferece o melhor Centro de 
Convenções da capital, com 18 espa-
ços entre salas, salões e auditórios 
para até 2 mil pessoas, com toda in-
fraestrutura necessária, equipe para 
acompanhar a organização desde o 
orçamento até o fechamento e cozi-
nha com Chef exclusivo para atender 
os diferentes tipos de perfis alimenta-
res dos participantes.

CATEGORIA LIDERANÇA – HOTEL/BH 
39,3% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Ouro Minas
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Pioneirismo e inovação são pala-
vras presentes no DNA da Rio Bran-
co Alimentos (RBA), grupo que está 
prestes a completar 53 anos no mer-
cado, com muitas novidades. A tra-
jetória de sucesso começa em 1968, 
quando o português naturalizado bra-
sileiro, Avelino Costa, após se tornar 
o maior atacadista de frango vivo do 
estado do Rio de Janeiro, comprou o 
pequeno abatedouro Pif Paf. Naquele 
momento, ele percebeu uma mudan-
ça na sociedade e, consequentemente, 
uma oportunidade de negócios. As 
mulheres, recém-chegadas ao mer-
cado de trabalho, não tinham mais 
tempo para os afazeres domésticos. 
A ideia do empresário, então, foi levar 
mais praticidade às consumidoras, 
sem abrir mão da qualidade e do aten-
dimento. Assim, no início dos anos 70, 
construiu, no município de Visconde 
do Rio Branco, na Zona da Mata minei-
ra, seu primeiro frigorífico e passou a 
oferecer o frango congelado. 

De lá para cá, as novidades não 
pararam mais de sair das indústrias 
da companhia, hoje a maior empresa 
mineira do setor e uma das 10 maiores 
brasileiras em processamento de aves 
e suínos. Atualmente, o mix contempla 
mais de 900 itens, entre carnes, pesca-
dos, embutidos, massas, pratos pron-
tos, pães de queijo, salgados, dentre 
outros. Em 2021, os lançamentos da 
Rio Branco Alimentos seguem inten-
samente, com destaque para o Club 
V, nova linha de produtos elaborados 
com proteínas vegetais. A marca – 
recém-chegada ao mercado nacional, 

com o hambúrguer congelado à base 
de planta (plant based) – tem como di-
ferenciais a garantia de sabor incom-
parável, qualidade, praticidade e um 
excelente custo-benefício. 

A decisão pela atuação nessa ca-
tegoria reforça o compromisso com a 
inovação, a qualidade e a responsabi-
lidade socioambiental, além da valo-
rização dos clientes, mantendo-os no 
centro das estratégias do Grupo e tem 
proporcionado à RBA inúmeros re-
conhecimentos e premiações impor-
tantes, em variadas áreas. Entre eles, 
está a conquista, pelo terceiro ano 
consecutivo, do “Selo Mais Integri-
dade”, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A 
certificação atesta a conduta ética na 
gestão e as boas práticas de responsa-
bilidade socioambiental. 

Recentemente, a companhia pas-
sou a integrar a Rede Brasil do Pacto 

Global, principal iniciativa de susten-
tabilidade corporativa do mundo, ide-
alizada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Esse compromisso 
com a adoção das boas práticas em 
todos os processos produtivos ainda 
resultou na conquista do Selo Ouro 
no Programa Brasileiro GHG Protocol, 
importante ferramenta usada para 
entender, quantificar e gerenciar as 
emissões de gases de efeito estufa de 
uma organização. 

Além de estimular as áreas de 
inovação, sustentabilidade e desen-
volvimento de produtos, a empresa 
promove e incentiva as iniciativas 
dos quase 9 mil colaboradores. Nes-
se sentido, um grande exemplo de 
sucesso são os programas de CCQ 
(Círculo de Controle da Qualidade), 
que alcançaram nada menos que o 
tricampeonato do Grande Encontro, 
promovido pela União Brasileira para 
a Qualidade (UBQ). O Grupo também 

CATEGORIA EXPRESSÃO – ALIMENTOS CONGELADOS/MG
17,1% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS 

CATEGORIA EXPRESSÃO – BATATA INDUSTRIALIZADA/MG
21,7% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS 

PIF PAF
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Compra de frigorífico capixaba possibilitará ampliar a capacidade de processamento 
de aves promovendo expansão da Pif Paf no Brasil e no exterior

Dando sequência à execução do 
seu plano estratégico de crescimen-
to sustentável, a Rio Branco Alimen-
tos, também conhecida como Pif Paf 
Alimentos e dona das marcas Pif Paf, 
Fricasa, Club V, Ladelli, Flip, entre ou-
tras, informa que celebrou contrato 
para a aquisição da Uniaves, empresa 
sediada em Castelo, maior produtora 
de frango do Espírito Santo e uma das 
maiores indústrias do estado capixa-
ba. O fechamento da transação, po-
rém, está condicionado à aprovação 
do Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) e à verificação 
de outras condições usuais em opera-
ções dessa natureza.

A compra da Uniaves possibilitará 
a ampliação da capacidade de proces-
samento de aves, promovendo a ex-

pansão acelerada das atividades da Pif 
Paf, no Brasil e no exterior. A combina-
ção da excelência operacional, poten-
cial de crescimento e elevado padrão 
de qualidade de ambas impulsionará 
uma geração de valor ainda maior 
para todos os que se relacionam com 
a empresa e seu ecossistema.

Perto de completar 12 anos, a 
Uniaves destaca-se pela sua relevân-
cia no Espírito Santo e nos demais 
estados onde atua. Possui modernas 
instalações, uma marca reconhecida 
e um quadro de colaboradores resi-
lientes e altamente comprometidos 
com a história da organização. Ofere-
ce cerca de 80 produtos, em diferen-
tes linhas, comercializados no varejo 
tradicional e no food service, além 
de serem exportados para diversos 

países. Sob a gestão da Pif Paf, o fun-
cionamento da empresa será mantido 
normalmente, buscando a aceleração 
da sua expansão, com total respei-
to aos colaboradores, fornecedores, 
clientes, consumidores, à comunida-
de e aos demais parceiros envolvidos 
nas suas atividades.

Uma das principais empresas de 
alimentos do Brasil, a Pif Paf atua, há 
53 anos, nas cadeias de produção de 
aves e suínos. Seu mix de produtos con-
templa mais de 900 itens, entre carnes, 
pescados, embutidos, massas, pães de 
queijo, alimentos à base de plantas, en-
tre outros. Com a conclusão do negócio, 
a Pif Paf vai fortalecer ainda mais sua 
presença nos mercados, alimentando, 
com qualidade e excelência, milhões de 
pessoas no Brasil e no mundo.

Pif Paf Alimentos adquire a Uniaves

atua por meio da Fundação Mendes 
Costa, instituição sem fins lucrativos, 
fundada, há 27 anos, pelos acionistas, 
para coordenar os projetos de cunho 
social, diversos deles já premiados.

Estrutura produtiva - Com sede 

corporativa em Belo Horizonte (MG), 
a Rio Branco Alimentos atua nas ca-
deias de produção verticalizadas de 
aves e suínos e possui 12 unidades in-
dustriais, dedicadas à produção, aba-
te e processamento, distribuídas en-
tre os estados de Minas Gerais, Goiás 

e Santa Catarina. Conta, ainda, com 15 
centros de distribuição, mais de 700 
veículos de distribuição agregados e 
faz mais de 173 mil entregas mensais. 
Além disso, fornece matéria-prima 
para a indústria, como fábricas de ra-
ção, matrizeiros e incubatórios.
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CATEGORIA EXCELÊNCIA – EMPRESA DE  
TRANSPORTES DE VALORES - 44,9% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Prosegur

Referência mundial em segurança 
privada e presente em 26 países, entre 
os quais o Brasil, o Grupo Prosegur re-
gistrou lucro líquido de R$ 261.252 mi-
lhões em 2020, um aumento de 20,1% 
em relação ao ano anterior. Para dar 
continuidade a esse processo, a compa-
nhia acaba de apresentar ao mercado 
o “Perform & Transform”, novo plano 
para consolidar a liderança global no 
setor, para o triênio 2021-2023.

Com esse projeto, a empresa pre-
tende recuperar os níveis de rentabi-
lidade pré-pandemia em termos de 
EBITDA em 2022, por meio da geração 
de volume de vendas e aumento da 
rentabilidade das operações para um 
crescimento da receita de 5% a 6% no 
médio e longo prazos, para atingir um 
volume de negócios entre € 6,2 e 6,7 
bilhões em 2030 em âmbito global.

O plano tem duas frentes de atuação. 
O conceito de “Perform” se refere à me-
lhoria contínua dos processos, à geração 
de eficiência nas operações e à busca da 
flexibilidade necessária para operar no 
contexto pós-pandêmico. Por sua vez, a 
ideia de “Transform" contempla a área 
de desenvolvimento de serviços e solu-
ções essenciais para o seu futuro.

No Brasil, a linha de negócios Pro-
segur Security, liderada pela SegurPro, 
vai apostar no desenvolvimento de sua 
proposta de valor em torno do Security 
Operations Center (SOC), localizado em 
São Paulo, e que tem capacidade para 
atender países da América Latina, com 
serviços inteligentes que utilizam pla-
taformas de IA, IoT e robótica com foco 
em segurança, Safety e Business Conti-
nuity. As atividades em Global Risk Ad-
visory e de segurança eletrônica com 

inteligência agregada continuarão na 
vanguarda da inovação para ampliar a 
entrega de serviços de qualidade. 

 Já no segmento da Prosegur Cash, a 
empresa vai atuar para a diversificação 
dos negócios, especialmente com a am-
pliação do serviço de correspondente 
bancário, que possibilita a comodidade 
de movimentar valores, principalmen-
te em cidades onde não há agências. 
Mais uma vez, o Brasil é um mercado 
estratégico, já que essa é a realidade 
de milhares de cidades do interior do 
país. Na área de novos produtos, o Cash 
Today – uma solução com cofre inteli-
gente de transferência de valores – será 
impulsionado com foco no setor vare-
jista. O desenvolvimento dos serviços 
de gestão integral de caixas eletrônicos 
também receberá investimento global. 

Outro projeto em curso no Brasil é o 
aprimoramento do serviço de armazena-
mento de cargas de alto valor agregado, 
pela Prosegur Log, empresa de operação 
logística do Grupo Prosegur, que criou 
um armazém de cargas especiais em 
Cajamar, interior de São Paulo. O centro 
logístico oferece praticidade e serviço 

especializado que inclui gestão de segu-
rança, gerenciamento de risco, monito-
ramento em tempo real 24 horas por dia 
e auditoria, tudo realizado com mão de 
obra própria, dentro dos padrões inter-
nacionais de segurança, além de seguro 
sob medida para operações de peque-
no, médio e grande porte para setores 
eletroeletrônico, telecom, farmacêutico, 
automobilístico, aviação, luxo e outros. 
A planta também oferece câmara fria 
para medicamentos, vacinas e produ-
tos de saúde humana e animal com ne-
cessidade de controle de temperatura. 
São mais de 10 mil m² com capacidade 
para 14 mil posições-paletes, 23 docas 
equipadas com plataforma elevatória, 
portaria exclusiva com eclusa, guari-
tas blindadas e elevadas dentro do CD, 
portas monitoradas eletronicamente e 
cofres em áreas segregadas.

A operação possui reconhecido 
WMS de mercado e controla desde o 
recebimento até a expedição das mer-
cadorias, com critérios rigorosos de 
segurança. Os serviços são oferecidos 
em dois regimes fiscais, armazém ge-
ral e filial, para atender à necessidade 
específica de cada cliente.
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Prosegur seleciona cinco startups 
na segunda edição do Come In

O Grupo Prosegur selecionou Lu-
minance, Hocelot, Aves Netsec, Wata 
e Eccocar como vencedores da se-
gunda edição do COME IN, o progra-
ma pioneiro de Inovação Aberta que 
visa planejar a segurança do futuro.  
Finalizada em junho, a iniciativa re-
cebeu 155 propostas de diferentes 
empresas: 37 projetos para o desa-
fio Prosegur Security/SegurPro; 32 
para o desafio Prosegur Alarms; 26 
para Prosegur AVOS; 13 para Cipher; 
e 29 para o desafio do departamento 
Jurídico. As candidaturas vieram de 
35 países, destacando a participação 
da Espanha, Estados Unidos e Reino 
Unido, além do Brasil. Por fim, as star-
tups apresentaram suas soluções ao 
comitê de seleção e aos responsáveis 
pelas diferentes áreas e negócios no 
‘Selection Day’. 

Inovação e tecnologia são alavan-
cas fundamentais para a empresa. 
Por isso, lançamos a segunda edição 
do COME IN, na qual recebemos cen-
tenas de propostas criativas das quais 
finalmente cinco foram vencedoras e 
cujas soluções serão implementadas 
para ajudar as diferentes unidades de 
negócios do Grupo", afirmou José Da-
niel García Espinel, diretor corpora-
tivo de Inovação do Grupo Prosegur. 
Entre os cinco desafios propostos, a 
empresa sul-coreana Wata foi a ven-
cedora do desafio Prosegur Security/
SegurPro. A unidade de negócios bus-
cava soluções para apoiar a reativa-
ção do setor cultural e de lazer, com 
o retorno de grandes eventos em es-
paços seguros. A Wata oferece a pla-
taforma AI Cloud Spatial Awareness, 
uma solução de serviços de informa-
ção de localização em espaços inter-
nos e hiperproximidade que oferece 
uma ampla gama de soluções que vão 
desde a criação de mapas, até a coleta 
de informações sem a necessidade de 
criar bancos de dados ou serviços de 
localização e análise. 

A Prosegur Alarms, por sua vez, 
propôs um desafio que visa potencia-
lizar a análise de dados de dispositivos 
de segurança. A vencedora foi a Ec-
cocar, startup espanhola que oferece 
uma solução tecnológica que ajuda os 
gestores de frota a compartilhar veí-
culos entre os funcionários e também 
a coletar, homogeneizar e gerenciar 
todos os dados, inclusive os de pontos 
de recarga elétrica. Para o desafio da 
Prosegur AVOS, a empresa espanhola 
Hocelot foi selecionada. A unidade de 
negócio especializada em terceirização 
de serviços de alto valor agregado bus-
cava uma ferramenta que, por meio da 
captação de dados e Inteligência Artifi-
cial (IA), facilitaria a tomada de decisão 
sobre a viabilidade de aplicações para 
produtos de crédito, empréstimos, etc. 
A solução da Hocelot realiza o proces-
samento de dados para determinar a 
qualidade das informações que rece-
bem e, em seguida, padronizar. Com 
esses dados, eles criam um perfil dinâ-
mico em tempo real mediante a análise 
das informações, obtendo centenas de 
variáveis relacionadas a cada cliente. 

Por outro lado, a Aves Netsec, star-
tup finlandesa que usa tecnologia de 
detecção para transformar rapidamen-
te a inteligência sobre ameaças e vulne-
rabilidades em controles tangíveis de 
segurança, foi a empresa selecionada 
para o desafio da Cipher, a unidade de 
cibersegurança do Grupo Prosegur. A 
Aves Netsec fornece alta fidelidade e 
detecção de inteligência da atividade 
de potenciais criminosos cibernéticos. 

Finalmente, a empresa britânica 
Luminance venceu o desafio corpora-
tivo impulsionado pela área Jurídica 
do Grupo Prosegur. O objetivo desta 
colaboração é otimizar a revisão da 
documentação que gerencia a área por 
meio de uma ferramenta que emite 
uma análise de risco legal para cada um 
dos textos analisados. Graças aos últi-

mos avanços em machine learning, a 
Luminance permite identificar e extrair 
as cláusulas de documentos com maior 
precisão, o que permite fortalecer a se-
gurança e reduzir os erros. As empre-
sas selecionadas nesta segunda edição 
do COME IN trabalharão em colabora-
ção com as unidades de negócios nos 
próximos meses para desenvolver uma 
proposta de valor para seu produto. 

"A segunda edição do COME IN foi 
um sucesso, nosso compromisso com o 
ecossistema empreendedor é total, por 
isso as propostas recebidas este ano são 
excelentes. Conseguimos atrair talentos 
e ideias disruptivas, o que nos ajudará a 
alcançar um mundo muito mais seguro", 
finalizou José Daniel García Espinel. 

O Grupo Prosegur é referência 
mundial no setor de segurança pri-
vada. Por meio de suas linhas de ne-
gócios, Prosegur Security, Prosegur 
Cash, Prosegur Alarms, Prosegur 
AVOS e Cipher (cibersegurança), ofe-
rece segurança confiável para em-
presas e residências com base nas 
soluções mais avançadas do mercado. 
Com uma presença global, o Grupo 
faturou 3.463 milhões de euros em 
2020, está cotado nas bolsas espa-
nholas sob o indicador PSG e conta 
atualmente com uma equipe de mais 
de 150.000 colaboradores. 

A empresa canaliza sua ação soli-
dária por meio da Fundação Prosegur, 
que atua em quatro áreas de atuação: 
educação, inclusão laboral de pesso-
as com deficiência intelectual, volun-
tariado empresarial e promoção da 
cultura. Além disso, o Grupo Prosegur 
integrou à sua estratégia os dezessete 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável das Nações Unidas e está traba-
lhando intensamente em dez deles, 
que são aqueles que estão mais rela-
cionados às suas atividades e sobre os 
quais pode gerar um impacto positivo. 
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Maior supermercado de Minas 
Gerais e o sétimo do país, segundo 
ranking 2021 da Associação Brasileira 
de Supermercados (ABRAS) divulgado 
em maio deste ano, o Supermercados 
BH tem no seu DNA uma receita de su-
cesso que inclui simplicidade na gestão, 
competência, perseverança e boas par-
cerias desde a primeira loja, no formato 
de mercearia, aberta na cidade de Santa 
Luzia, em 1996. O resultado alcançado 
em 2020 foi de R$ 8,9 bilhões, 27,3% 
superior ao registrado no exercício an-
terior. A rede tem 22 mil empregados.

Atualmente, a rede tem mais de 
220 lojas próprias, com presença em 
69 cidades que integram o Colar Me-
tropolitano de Belo Horizonte, além 
das regiões Norte, Sul e Campo das 
Vertentes. Mas a empresa quer mais e 
está investindo entre R$ 100 milhões 
a R$ 120 milhões na construção de 
um centro de distribuição (CD) de 80 
mil metros², em Contagem, na RMBH. 

A obra anunciada em fevereiro 
deste ano visa atender o aumento da 
demanda da rede, em função das lojas 
de atacarejo, uma tendência de com-
pras que está em curva ascendente no 
país. Apenas esse empreendimento 
vai gerar 500 empregos diretos.

O plano de expansão da compa-
nhia continua a todo vapor. O Super-
mercados BH tem quatro lojas de ata-
carejo abertas apenas em 2020 e há 
outras cinco em construção neste ano. 
No formato tradicional, projeta-se a 
abertura de mais 10 supermercados, 

com a proposta de atingir a marca de 
2 mil a postos de trabalho no período.

Em 2020, o Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (CADE) apro-
vou a compra do grupo Supermercado 
Sales pela rede Supermercados BH. O 
negócio envolveu 14 lojas em 10 cida-
des e três postos de combustíveis em 
Barbacena, São João Del-Rei e Ubá.

O Supermercados BH tem uma re-
lação de proximidade com as comuni-
dades em que a empresa está inserida. 
No meio esportivo, o apoio a projetos 
em benefício de crianças e adolescen-
tes carentes contribui para afastar os 
menores da criminalidade e da violên-
cia. Além disso, a marca está estampa-
da em times de futebol amador e nos 
grandes clubes profissionais do Estado.

A empresa também abraça a cau-
sa de entidades filantrópicas, hospi-
tais, ONG’s, escolas, asilos, casas de 

assistência, creches e igrejas, viabi-
lizando centenas de projetos que vi-
sam promover melhores condições 
de vida de centenas de milhares de 
pessoas. Ganha destaque nesse ce-
nário o projeto “Troco Solidário”, que 
funciona como principal fonte de re-
cursos para a atuação de instituições 
que são referência no atendimento de 
pessoas portadoras de câncer como 
Instituto Mário Penna, em Belo Hori-
zonte, Santa Casa de Caeté e Associa-
ção Presente, em Montes Claros. Na 
capital, a parceria já dura seis anos 
e, entre 2015 e maio de 2020, arre-
cadou R$ 7,9 milhões para o hospital.

Supermercados BH também partici-
pa da “Mesa Brasil SESC”, rede nacional 
de bancos de alimentos contra a fome e 
o desperdício, que tem por objetivo con-
tribuir para a promoção da cidadania e 
a melhoria da qualidade de vida de pes-
soas em situação de pobreza, em uma 
perspectiva de inclusão social.

CATEGORIA EXCELÊNCIA – SUPERMERCADOS/BH
50,7% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

CATEGORIA LIDERANÇA – SUPERMERCADOS/MG
25,9% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS 

Supermercados BH
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Mais uma conquista para deixar as nossas
bodas de prata com gostinho super especial.

TR )O HF BÉ  U E E DX ANC REL (GÊNCIA 
E TR )OF RÉ IOU L ERID TER  (INANÇA

:DNO I S M U FP OE  R PM OTE  R  ÉCA HDOS B
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Marca de tintas decorativas da 
BASF, a Suvinil está presente no Brasil 
há quase 60 anos, para colorir paredes, 
pisos, tetos, azulejos, madeiras, metais 
e outras superfícies e outros espaços 
onde as pessoas “pintam” suas histó-
rias de vida.  Assim, a pluralidade é 
parte de um negócio arrojado que de-
cifra gostos, preferências e inspirações 
pessoais as mais variadas, além de re-
gistrar as mudanças da sociedade.

A Suvinil aposta no relacionamen-
to próximo e conectado com clientes, 
consumidores e parceiros para criar 
iniciativas alinhadas ao propósito da 
marca, que abraça “todas as cores, to-
das as histórias” para oferecer expe-
riências de compras mais assertivas, 
especialmente atendendo as novas 
demandas e comportamentos do con-
sumidor, com uma linha de produtos 
que estimula múltiplas vivências, re-
novação e transformações que come-
çam com a mudança de cores.

Todos os anos, a Suvinil lança um 
estudo de tendências em cores. O 
Suvinil Revela 2021 é assinado pelo 
jornalista, diretor criativo e consul-
tor de cores da marca, Michel Lott, e 
apresenta uma imersão aliada ao mo-

mento atual, ditado pelo distancia-
mento social e consequente avalan-
che de sentimentos que passaram a 
fazer parte do cotidiano das pessoas, 
e às perspectivas para o próximo ano. 
Além do conceito de “Meia-Luz”, que 
visa enfatizar o atual momento de 
transformação que todos estão viven-
do, a marca também apresenta pale-
tas batizadas com os temas: Resgate, 
Consciência e Conexão, com 38 cores. 

 Para facilitar a vida dos consu-
midores, a Suvinil também tem um 
novo conceito para escolha da cor, 
fundamentado em diferentes lumi-
nosidades e aspectos visuais. Com o 
Novo Leque Digital Suvinil, a marca 
reuniu mais de 2 mil nuances que vão 
auxiliar a escolha, já que apresentam 
as sensações que a pessoa deseja para 
determinado ambiente. 

As paletas agora se segmentam em: 
Cinzas Neutros, Brancas e Leves, Claras 
e Suaves, Intensas e Vibrantes, Acentu-
adas e Acolhedoras, Neutras e Clássicas 
e Cores Prontas para Parede. Com essa 
nova maneira de escolher diferentes 
tonalidades, a Suvinil leva em conside-
ração o que as pessoas desejam sentir 
quando estão em um ambiente colo-

rido, ou simplesmente quando olham 
para sua parede com uma nova cor. 

Por exemplo, se a ideia é criar um 
espaço mais alegre, uma boa alterna-
tiva é a paleta Intensas e Vibrantes, 
que propõe injetar energia ao lugar 
com alta potencialização de cor. Já 
se a intenção é criar um ambiente de 
concentração e criatividade, como um 
home office, aposte nas Acentuadas e 
Acolhedoras, tons mais escuros, que 
atribuem um caráter aconchegante e 
dão personalidade a qualquer espaço.

Além do novo leque, a Suvinil apre-
senta quatro coleções que funcionam 
como curadorias, para oferecer conhe-
cimento, educação e dicas valiosas para 
que a escolha da cor se torne cada vez 
mais fácil e assertiva com Seleção Suvi-
nil, Suvinil Revela 2021, Combina com 
Tudo e Pra Colorir. O que se pretende 
é inspirar consumidores, designers, 
arquitetos, pintores e especialistas a se 
abrirem para novas possibilidades na 
hora da tomada de decisão e na com-
binação das tonalidades. Os conteúdos 
exploram diversos conceitos, como uso 
de cores tendências, comparativos en-
tre diferentes nuances e as sensações 
que elas trazem.

CATEGORIA EXCELÊNCIA TINTA/CONSTRUÇÃO
52,3% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Suvinil
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Em meio aos desafios da pandemia 
da COVID-19, a Unimed-BH encerrou 
2020 com números positivos e se man-
tém como líder no segmento de saúde 
suplementar em sua área de atuação, 
que engloba Belo Horizonte e Região 
Metropolitana (RMBH). A Cooperativa 
fechou o ano com o faturamento de R$ 
5,6 bilhões e também bateu o recorde 
de clientes, ao superar a marca de 1,3 
milhão de beneficiários, com uma par-
ticipação de mercado de 52%.

Em 2021, ano em que comemora 
50 anos de atividades, a cooperativa 
médica se destaca pela atuação asser-

tiva durante o período da pandemia 
de Covid-19. Esse é, inclusive, um dos 
fatores que contribuiu para o aumen-
to do número de clientes. Em junho, 
esse volume foi 6,7% maior que o re-
gistrado no mesmo mês do exercício 
anterior. O resultado é considerado o 
melhor ao longo de toda a história da 
Unimed-BH. Desses, 80% são oriun-
dos de contratos coletivos.

A posição de liderança é resultado 
de uma gestão responsável e absolu-
tamente comprometida com a saúde 
dos clientes. Como empresa de saú-
de, a Unimed-BH se colocou na linha 

de frente do combate à pandemia do 
novo coronavírus ao se antecipar ao 
cenário com a estruturação de ações 
para clientes, médicos cooperados, 
colaboradores, prestadores e serviço 
e sociedade em geral.

No período, foram lançados produ-
tos e serviços inovadores como a Con-
sulta On-line Coronavírus, que em julho 
atingiu mais de 440 mil atendimentos, 
o telemonitoramento domiciliar, com 
mais de 675 mil telemonitoramentos; 
novo serviço de pronto-consulta para 
pequenas urgências nos Centros de 
Promoção da Saúde Unimed – Unida-
des Santa Efigênia e Pedro I; novo Pron-
to Atendimento online (serviço voltado 
para outras patologias e casos de pe-
quenas urgências) e mais 350 novos 
leitos de internação, o que corresponde 
à estrutura de um novo hospital.

Ainda na área de assistência, a 
Unimed-BH colocou em funciona-
mento o novo serviço de Atendimen-
to Pós-COVID-19, que foi criado após 
um levantamento com pacientes 
diagnosticados com o novo Corona-
vírus que ficaram internados na Rede 
Unimed-BH e apresentaram sequelas, 
necessitando de reabilitação. 

A cooperativa também continua 
apoiando diversas ações voltadas para 
a sociedade. Com doação de cestas de 
alimentos e produtos de higiene, além 
de máscaras e álcool em gel para co-
munidades. Recentemente, a empresa 
passou a integrar o Movimento Unidos 
pela Vacina e fez doação de insumos de 

CATEGORIA EXCELÊNCIA – PLANO DE SAÚDE
72,0% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

CATEGORIA LIDERANÇA – HOSPITAL/BH
20,0% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS

Unimed-BH
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apoio à vacinação para os municípios 
de Capim Branco, Confins, Contagem, 
Ibirité, Juatuba, Raposos, Rio Acima, 
Santana do Riacho e São José da Lapa. 

A Unimed-BH também firmou 
uma parceria com a Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG) para 
a criação do Centro de Inovação de 
Inteligência Artificial em Saúde (CIIA-
-Saúde), um centro multidisciplinar e 
multi-institucional que vai integrar as 
áreas de ciências exatas e da saúde, 
com financiamento público e privado. 

A instituição-sede e a coordenação 
será no Departamento de Ciência da 
Informação da UFMG, concentrando 
nove entidades de ensino superior das 
regiões Sudeste, Sul e Norte do país, 
além da colaboração de instituições 
acadêmicas internacionais.

Eudes Arantes Magalhães, Diretor Administrativo-Financeiro; Mercês Quintão Fróes, Diretora Comercial e de 
Relacionamento Institucional; Samuel Flam, Diretor-Presidente; Múcio Pereira Diniz, Diretor de Serviços Próprios 
e José Augusto Ferreira, Diretor de Provimento de Saúde).

Unimed-BH completa 50 anos

No dia 1º de abril, há cinquenta 
anos nascia a Unimed-BH, um sonho 
de um grupo de médicos, que nem so-
nhava que 50 anos depois a Unimed-
-BH seria uma das maiores e melhores 
do Brasil.  Um dos fundadores, o médico 
dermatologista Francisco Neves, pre-
sidiu a Unimed-BH por 20 anos – de 
1.978/1.998. Durante estes últimos sete 
anos a Unimed-BH vem sendo presidida 
pelo médico Samuel Flam, que imprimiu 
à instituição uma administração que se 
tornou referência para o Brasil. 

Consideradauma das maiores 
operadoras de planos de saúde do 
país, a Cooperativa está na linha de 
frente do combate ao novo coronaví-
rus e segue desenvolvendo ações com 
foco no cuidado com a vida: no mo-
mento são 350 novos leitos para aten-
dimento aos clientes com a doença. 

Diversos investimentos continu-

am sendo realizados pela Unimed-
-BH, que além de aumentar o núme-
ro de leitos, reforçou os estoques de 
insumos médicos e vem ampliando a 
equipe de atendimento, com a contra-
tação de mais de 400 novos profissio-
nais da saúde e, também, convocando 
os médicos que atuam em consultório 
para atuação na linha de frente.

“Acreditamos que a melhor forma 
de honrar essa história bem-sucedida é 
intensificando nossas ações para, neste 
momento, assegurar o cuidado com os 
nossos clientes, médicos cooperados, 
colaboradores, prestadores de serviço 
em saúde e toda a sociedade”, destaca o 
diretor-presidente Samuel Flam. 

No mês de abril entrou em ope-
ração uma unidade de pronto aten-
dimento no Centro de Promoção da 
Saúde localizado na Avenida Pedro I, 
o que representa mais um reforço no 

atendimento. Além disso, a Unimed-
-BH reabriu o Hospital Betim Centro. 
“A batalha contra o coronavírus é de 
todos nós e somente juntos vamos al-
cançar a vitória. Precisamos de cada 
um fazendo a sua parte, respeitando 
as medidas de prevenção. A pande-
mia vai passar e o que ficará é o nosso 
legado de cuidado”, completa. 

Atualmente, a Unimed-BH conta 
com um milhão trezentos e vinte mil 
vidas usufruindo dos seus serviços 
e há 8 anos consecutivos é indicada 
pela ANS – Agencia Nacional de Saú-
de como uma das melhores do Brasil. 
(Foto: Eudes Arantes Magalhães, Dire-
tor Administrativo-Financeiro; Mercês 
Quintão Fróes, Diretora Comercial e 
de Relacionamento Institucional; Sa-
muel Flam, Diretor-Presidente; Múcio 
Pereira Diniz, Diretor de Serviços Pró-
prios e José Augusto Ferreira, Diretor 
de Provimento de Saúde).
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MC - Dr. Samuel, a Unimed-BH 
completou 50 anos em 2021. Como 
a Cooperativa se transformou no 
que ela é hoje, uma companhia só-
lida e sustentável?

SF - Celebramos o nosso cinquen-
tenário em abril de 2021. Neste ano, 
também reforçamos a nossa liderança 
no mercado de saúde suplementar em 
Minas Gerais e a nossa posição como 
uma das maiores operadoras de pla-
nos de saúde do Brasil. Mesmo com a 
crise econômica e a pandemia do novo 
coronavírus, a Unimed-BH apresentou 
números que reforçam a sua solidez. 
Em 2020, registramos recorde de fatu-
ramento de R$ 5,6 bilhões. 

A nossa atuação assertiva nesse 
quase um ano e meio de guerra contra 
a COVID-19 é um dos fatores que vem 
contribuindo para a conquista de novos 
clientes. Tanto que a Unimed-BH fechou 
o mês de junho com uma carteira de 
1.350.957 beneficiários, 6,7% a mais que 
junho de 2020. Esse é o melhor resulta-
do ao longo de toda a história, sendo que 
80% desses são oriundos de contratos 
coletivos. A atuação estratégica durante 
a pandemia da Covid-19 – com inúme-
ras ações implementadas rapidamente 
para garantir a segurança e o acesso dos 
clientes aos serviços de saúde, além de 
ter cuidado de todos os públicos de re-
lacionamento, contribuiu para fortalecer 
a relação de confiança das pessoas e de 
toda a sociedade com a Unimed-BH.

Um ponto que podemos citar que 
mostra a relevância da nossa atuação é a 
pesquisa que foi realizada pelo Instituto 
Datafolha em dezembro de 2020. Se-
gundo o levantamento, 98% dos clientes 
declararam ter confiança na Unimed-BH 
e 88% deles estão satisfeitos com a Coo-

Entrevista
DR. SAMUEL FLAM
DIRETOR-PRESIDENTE DA UNIMED-BH

À frente da diretoria por duas 
gestões, o médico cardiologista 
Samuel Flam é um profissional 
de referência para o setor de 
saúde e para o cooperativismo 
mineiro. Recentemente, tam-
bém foi eleito um dos “100 Mais 
Influentes da Saúde da Década”, 
premiação realizada pelo Grupo 
Mídia, de São Paulo, que desta-
cou os grandes nomes do setor.



T O P  O F  M I N D  2 0 2 1 6 3EDIÇÃO 292 AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

perativa, um percentual que se mantém 
nos últimos anos. O Datafolha também 
entrevistou médicos cooperados e apon-
tou 91% de satisfação, o melhor resulta-
do dos últimos 12 anos. Isso significa que 
nove em cada dez cooperados estão satis-
feitos com a Cooperativa, o que se reflete 
na qualidade do atendimento assistencial 
e, portanto, na satisfação do cliente. Além 
disso, em Pesquisa de Reputação realiza-
da recentemente, o público que tomou 
conhecimento das ações promovidas 
pela Cooperativa, em várias frentes, ava-
liou melhor a reputação da Unimed-BH, 
o que hoje é fator determinante para a 
compra dos produtos e serviços.

MC - Quais as principais ações 
implementadas pela Unimed-BH 
nesse período de pandemia?

SF - Como empresa de saúde, a 
Unimed-BH se colocou na linha de 
frente do combate à pandemia do 
novo coronavírus. A Cooperativa se 
antecipou ao cenário e estruturou 
ações para todos os públicos de rela-
cionamento: clientes, médicos coope-
rados, colaboradores, prestadores de 
serviço e sociedade em geral.

Neste período de pandemia, lança-
mos a Consulta On-line Coronavírus, 
que em julho atingiu mais de 440 mil 
atendimentos; implementamos o tele-
monitoramento domiciliar, com mais 
de 675 mil telemonitoramentos; cria-
mos um novo serviço de pronto-con-
sulta para pequenas urgências nos 
Centros de Promoção da Saúde Uni-
med – Unidades Santa Efigênia e Pe-
dro I; lançamos um novo pronto aten-
dimento online (serviço voltado para 
outras patologias e casos de pequena 
urgências); e criamos 350 novos leitos 
de internação, o que corresponde à es-
trutura de um novo hospital. 

Ainda na área assistencial, em junho, 
colocamos em funcionamento o novo 
serviço de Atendimento Pós-COVID-19, 
que surgiu após um levantamento com 
pacientes diagnosticados com o novo 
coronavírus que ficaram internados 
na Rede Unimed-BH e apresentaram 
sequelas, necessitando de reabilitação. 
Nosso objetivo é auxiliar essas pessoas a 
recuperarem a saúde de forma integral.

Também continuamos apoiando di-

versas ações voltadas para a sociedade. 
Doamos cestas com alimentos e produ-
tos de higiene, além de máscaras e álcool 
em gel para as comunidades que apoia-
mos. E, recentemente, integramos o Mo-
vimento Unidos pela Vacina e doamos 
insumos de apoio à vacinação para nove 
municípios em nossa área de atuação: 
Capim Branco, Confins, Contagem, Ibiri-
té, Juatuba, Raposos, Rio Acima, Santana 
do Riacho e São José da Lapa. Acredita-
mos que só podemos vencer essa bata-
lha unindo forças e o Movimento dialo-
ga com nossa essência cooperativista, 
complementando as nossas iniciativas 
de apoio à comunidade, que já benefi-
ciaram centenas de pessoas.

Recentemente, também anuncia-
mos uma parceria com a Universidade 
Federal de Minas Gerais na criação do 
Centro de Inovação de Inteligência Arti-
ficial em Saúde – CIIA-Saúde. Trata-se de 
um centro multidisciplinar e multi-insti-
tucional, integrando as áreas de ciências 
exatas e da saúde, com financiamento 
público e privado. A instituição-sede e a 
coordenação será no Departamento de 
Ciência da Informação da UFMG, con-
centrando nove entidades de ensino su-
perior das regiões Sudeste, Sul e Norte 
do país, além da colaboração de institui-
ções acadêmicas internacionais. 

MC - O que a Unimed-BH ganhou 
de expertise com a COVID-19? 

SF - Acredito que a área da saúde 
foi bastante impactada pela COVID-19, 
mas conseguimos nos reinventar. A 
pandemia foi decretada no início de 
março de 2020 e, no dia 18 do mesmo 
mês, lançamos a Consulta On-line Coro-
navírus, sendo a primeira empresa de 
saúde da nossa área de atuação a colo-
car em funcionamento uma plataforma 
de teleconsulta. Em seguida, aplicamos 
a inteligência artificial para realizar o 
telemonitoramento de pacientes com 
COVID-19, um case na área da saúde. 
Com o uso de um talkbot, robô de voz, e 
de uma equipe de profissionais, acom-
panhamos milhares de clientes que es-
tão em tratamento domiciliar. 

A pandemia também acelerou vá-
rios processos. Logo no início da crise 
sanitária, realizamos nossa primeira 
assembleia 100% digital, reunindo 

mais de 5 mil médicos cooperados 
simultaneamente em uma platafor-
ma online. Com o novo aplicativo da 
Unimed-BH, lançado em 2020, nossos 
clientes passaram a agendar consultas 
médicas e a realizar consulta on-line 
direto pelo celular. Além disso, implan-
tamos atendimento por chatbot no 
WhatsApp. Tudo isso contribuiu para a 
melhoria da experiência do cliente. 

Mas isso só foi possível porque temos 
uma Cooperativa sólida, construída e ge-
rida coletivamente ao longo dos 50 anos 
de sua existência. Hoje, descobrimos que 
podemos redefinir a estratégia e agir 
mais tempestivamente. O futuro é incerto 
e o que nos diferencia é a capacidade de 
nos adaptarmos às mudanças. Todas es-
sas inciativas inovadoras e muitas outras 
só foram possíveis graças à cultura de 
inovação presente na Unimed-BH. 

MC - Como o Sr. analisa o atual 
cenário da pandemia da COVID-19? 
Podemos ser otimistas?

SF - Após cinco meses da campa-
nha de vacinação contra a COVID-19, 
estamos vivendo um momento em que 
podemos vislumbrar um cenário mais 
otimista. A Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais divulgou recen-
temente que a primeira fase da campa-
nha vacinal atingiu mais de 8 milhões 
de pessoas, o que representa mais de 
38% da população do Estado. A Pre-
feitura de Belo Horizonte também já 
vem ampliando a imunização entre os 
públicos prioritários e por critério de 
idade. No boletim epidemiológico da 
Rede Unimed-BH, que inclui dados das 
Redes Própria e Credenciada por sema-
na epidemiológica, temos registramos 
quedas consecutivas no número de in-
ternações e de óbitos pela COVID-19. 

Podemos afirmar que esses resul-
tados positivos têm relação direta com 
a campanha de vacinação. Porém, sa-
bemos que o vírus não desapareceu e, 
apesar da melhora dos indicadores e 
da flexibilização das medidas restriti-
vas, ainda é preciso avançar na cober-
tura vacinal em todo o país, atingindo 
o maior número de pessoas. Enquanto 
isso não acontece, é necessário manter 
os cuidados, como o uso de máscaras e 
o distanciamento social.
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Ninguém esquece quando é bem cuidado. Por isso, ser Top of Mind após o último ano foi ainda mais 

importante para a Unimed-BH. Em um momento em que a saúde foi um tema recorrente, fomos 

reconhecidos pela Excelência, na categoria Planos de Saúde, 

e por Liderança, na categoria Hospitais. Há 50 anos, cuidar 

com excelência é a nossa prioridade. Mais que um nome 

lembrado, somos um nome em que você pode confiar. 

26
 VEZES. 

TOP
 OF
 MIND

O nome mais lembrado
quando a saúde foi o 
 assunto mais presente.
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A Unimed é a maior rede de as-
sistência médica do Brasil e o maior 
sistema cooperativista de trabalho 
médico do mundo. Nasceu em 1967, 
em Santos, a partir do sonho de um 
grupo de médicos, liderados por Ed-
mundo Castilho, que acreditavam que 
juntos poderiam alcançar resultados 
melhores.

Inspirados por este movimen-
to, Minas também abraçou o coope-
rativismo e se tornou pioneiro no 
cooperativismo médico, seguindo 
os conceitos de honestidade e trans-
parência, norteados por uma gestão 
democrática e igualitária. Tudo isso 
fez com que a cooperativa se tornasse 
o plano de saúde mais lembrado e a 
marca mais desejada pelos mineiros, 
por 26 anos consecutivos. 

Nos últimos meses, e mais que 
nunca, demonstrou a sua importân-
cia contribuindo ativamente no en-
fretamento da pandemia de Covid-19 
e fazendo a diferença na vida das pes-
soas oferecendo um atendimento de 
qualidade e humanizado. 

Para isso, a instituição tem in-
vestido na construção de estruturas 
próprias, com novos leitos, e no de-
senvolvimento constante dos colabo-
radores. Hoje, conta com 3 prontos 
atendimentos,5 hospitais-dia, 400 
hospitais, 441 centros de diagnós-
ticos, 1.190 laboratórios e 2.618 
clínicas. Como recursos próprios, o 
Sistema Unimed mineiro possui 18 

CATEGORIA EXCELÊNCIA – PLANO DE SAÚDE
74,5% DAS RESPOSTAS VÁLIDAS 

Unimed 
Federação Minas

Unimed – Federação Minas Gerais – Troféu 
Top do Top of Mind – Aguinaldo Diniz, 
Lindolfo Paoliello, Carlos Alberto Teixeira, 
Dr. Luiz Otávio (Presidente da Unimed-
-Federação) e Fernando Gilberti.

• Vocação não é uma escolha. É atender  
a um chamado e dedicar-se profundamente 
àquilo que fomos predestinados.

• Somos médicos, somos uma marca de 
médicos. Mais do que conhecimento para 
curar, temos comprometimento com a vida, 
com as pessoas, com o mundo.

• Fazemos o melhor porque nascemos  
e nos unimos para isso.

• Somos uma cooperativa de médicos.  
Muito mais do que um prestador de 
serviços de saúde.

• A Unimed é um sistema que cuida  
das pessoas para que elas possam 
aproveitar a vida.

• Lideramos com propósito. Somos  
mais de 113 mil médicos movidos por  
um mesmo ideal.

• Não falamos de doença. Falamos sobre tudo 
o que pode tornar a vida das pessoas melhor.

• Somos uma marca que fala de saúde, que  
fala de proteção, que fala com as pessoas.

• Temos vocação para cuidar das pessoas.

hospitais, 24 laboratórios, 10 farmá-
cias, 27 unidades de pronto atendi-
mento, 30 clínicas, 34 núcleos de pro-
moção à saúde e 80 ambulâncias.

O universo Unimed, em Minas 
Gerais, é composto por 68 cooperati-
vas,17,9 mil médicos cooperados, 2,9 
milhões de clientes, 58,4% de parti-
cipação de mercado e presença em 
98% do território mineiro, gerando 
mais de 16 mil empregos diretos.

A Marca Unimed, no interior de 
Minas Gerais, obteve 74,5% das res-
postas válidas dos entrevistados pela 
pesquisa realizada e, por isso, recebe 
o troféu Top of Mind na Categoria Ex-
celência – Plano de Saúde, sendo uma 
das únicas a conquistar todas as pre-
miações desde o início desta iniciativa.

MANIFESTO DA MARCA UNIMED:
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As marcas mais premiadas de Minas 
Gerais nos 26 anos do Prêmio Top of Mind 
MercadoComum | Marcas de Sucesso
Minas Gerais
Nestes 26 anos de realização do Prêmio Top of Mind em Minas Gerais,  
apenas três marcas conquistaram todas as premiações anuais: 

Fiat Automóveis, Produtos Itambé e Plano de Saúde Unimed.
Desde o seu início, são as seguintes as Marcas mais premiadas de Minas Gerais nesta premiação são:

25 PREMIAÇÕES:  
Café 3 Corações;

23 PREMIAÇÕES:  
Rádio Itatiaia;

22 PREMIAÇÕES:  
Empresa de Ônibus de Viagem 
Gontijo, Localiza, Minas Shopping, 
Produtos de Limpeza Veja  
e Tintas Suvinil;

21 PREMIAÇÕES:  
Arroz Prato Fino, Rede Globo, 
Livraria Leitura; Macarrão/Massas 
Santa Amália, Macarrão/Massas 
Vilma, Biscoitos Aymoré, Drogaria 
Araujo e Hotel Ouro Minas;

20 PREMIAÇÕES:  
BH Shopping;

19 PREMIAÇÕES:  
Banco do Brasil; Bradesco,  
Cimento Cauê, Colchões Orthocrin  
e Iogurte Danone;

18 PREMIAÇÕES:  
Coca-Cola, MRV Engenharia,  
Óticas do Povo, Othon Palace  
e Shopping Del Rey

17 PREMIAÇÕES:  
Brahma e Petrobras;

16 PREMIAÇÕES:  
Cachaça Salinas; Cartão de Crédito 
Visa, Casas Bahia e Óleo Soya; 

15 PREMIAÇÕES:   
CEMIG, Cerveja Skol  
e Jornal Estado de Minas; 

14 PREMIAÇÕES:  
Óleo Liza e Tenda Engenharia;

13 PREMIAÇÕES:  
Bombons Garoto, LATAM,  
Produtos de Beleza Natura  
e Whisky White Horse;

12 PREMIAÇÕES:  
Bradesco Seguro, Vale  
e Produtos de Beleza Avon; 

11 PREMIAÇÕES:  
Calçados San Marino,  
Construtora Líder,  
Guaraná Antarctica;  
Moto Honda, Postos  
Shell e Sabonete Lux;

10 PREMIAÇÕES:  
Aparelho de TV Philips e Oi;

09 PREMIAÇÕES:  
Aparelho Celular Nokia,  
Margarina Qualy,  
MRV Engenharia, Sapato  
Feminino Azaleia e  
Sapato Feminino Dakota;

08 PREMIAÇÕES:  
Caminhão Mercedes-Benz,  
Omo; Supermecados BH,  
Tijolos Braunas, Produto  
de Limpeza Ypê e Usiminas;

07 PREMIAÇÕES:  
Óticas Diniz e  
Pneus Pirelli;

06 PREMIAÇÕES:  
Caixa, Colchões Ortobom; 
Laboratório Hermes Pardini,  
O Tempo;

05 PREMIAÇÕES:  
Adidas; Pão de Queijo  
Forno de Minas, Ricardo  
Eletro, Leroy Merlin,  
Porto Seguro, Super  
Notícia, Rádio BH FM;

04 PREMIAÇÕES:  
Caloi, Colgate, Hospital  
Unimed-BH, Mater Dei, 
MercadoLivre, O Boticário,  
Pif Paf, Rádio BH FM,  
Sadia, Suggar,  
TIM e Vivo;

03 PREMIAÇÕES:  
Americanas, Aparelho  
Celular Samsung; Azul,  
Cartão Master-Card;  
Centauro, Prosegur  
e Sucos Del Valle;

02 PREMIAÇÕES:  
Chocolate Nestlé;  
CVC Viagens, Laticínios  
Porto Alegre; Telha Norte,  
Tintas Coral; Vinho  
Pérgola, Rodoban  
Transporte de Valores;
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As marcas mais 
valiosas do mundo

Apple, Amazon e Microsoft são as 
marcas mais valiosas do mundo, se-
gundo a edição de 2020 do relatório 
Best Global Brands, da Interbrand, di-
vulgado em dezembro do ano passado.

A Apple, que também foi a primei-
ra colocada em 2019, manteve sua 
posição no ranking e aumentou seu 
valor em 38%, para US$ 323 bilhões, 
tornando-se a primeira marca a ultra-
passar os US$ 300 bilhões.

A Amazon foi a que mais agregou 

valor do ano passado para cá, tendo 
registrado um incremento de 60% e 
subindo para US$ 201 bilhões. Com 
isso, o gigante do comércio eletrônico 
passou da terceira posição em 2019 
para a segunda em 2020.

A Microsoft, que galgou da quarta 
para a terceira colocação em 2020, foi 
a segunda que mais cresceu em valor 
de marca: 53%, para US$ 166 bilhões. 
O Google, que caiu 1%, para US$ 165 
bilhões, foi da segunda para a quarta 
posição este ano.

Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mer-
cedes-Benz, McDonald's e Disney com-
pletam o top 10 da lista. No entanto, 
entre essas, apenas a Samsung cresceu 
no valor de marca de 2019 para 2020.

Depois da Amazon e Microsoft, as 
que mais registraram alta foram Spo-
tify (70º lugar, crescimento de 52%), 
Netflix (41º, aumento de 41%) e Ado-
be (27º, mais 41%).

Fonte: Best Global 
Brands, da Interbrand
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As Marcas brasileiras mais valiosas 
Segundo a Interbrand no Brasil, a 

análise do ranking de 2020 destaca que 
os cinco primeiros lugares do ranking são 
ocupados por Itaú, Bradesco, Skol, Brah-
ma e Natura, respectivamente. O resulta-
do mostra o predomínio de marcas do se-
tor financeiro e de cervejas entre as mais 
valiosas considerando a série histórica. A 
Natura entra no top 5 pela primeira vez, 
com crescimento de 16% em seu valor de 
marca em relação a 2019.

Três marcas figuram no ranking 
pela primeira vez: XP Inc, Drogasil e Pa-
gseguro. Outras dezoito apresentaram 
variação positiva em seu valor em com-
paração com 2019, entre elas merecem 
destaque Magalu, com 62%, sendo o 
salto mais expressivo do ranking, se-
guido por Natura, com 16%, Itaú, com 
11%, e Lojas Americana, com 10%.

O portfólio das 25 marcas totali-
zou R$ 135 bilhões, um crescimento 
de 4% se comparado com o verifica-
do na edição do ano passado. O top 5 
representa 77% deste valor, uma con-
centração que demostra um caminho 
a ser percorrido pelas marcas brasi-
leiras para transformarem sua força 
de marca em resultado financeiro.

Segundo Beto Almeida, CEO da 
Interbrand no Brasil, a análise do 
ranking de 2020 revela que as traje-
tórias de maior sucesso deste ano são 
das marcas que souberam escutar, 
dialogar e agir de forma decisiva.

“Marcas que souberam lidar com a 
ansiedade e a dualidade de sentimentos 
provocados pela constatação de não ter-
mos o controle absoluto de tudo o que 
está por vir, porém se mostraram bem 
mais preparadas para o inevitável, fo-
ram aquelas que conseguiram os melho-
res resultados”, explica Almeida, refor-
çando que as marcas que mais crescem 
estão fazendo o que ele chama de “mo-
vimentos icônicos”, investindo em gran-
des apostas que transformam a maneira 
como interagem com seus públicos.

Ainda segundo ele, a análise do 
ranking revela não apenas o sucesso das 
empresas que tiveram a habilidade de 
proporcionar experiências relevantes, 
com propósitos inspiradores para seus 
consumidores, mas também lições va-
liosas para o que virá em 2021. “Este le-
vantamento ajuda a prepararmos nossas 
marcas para liderarem os desafios que 
teremos no futuro, onde o cenário com-
petitivo vai muito além do seu segmento 
de atuação com um consumidor cada dia 
mais exigente e bem informado”, ressalta.

METODOLOGIA COM NOVO 
CRITÉRIO: FORÇA DE MARCA

Determinado a partir de uma meto-
dologia exclusiva e certificada de Brand 
Valuation, desenvolvida em 1988 em 
parceria com a London School of Econo-
mics, o ranking das Marcas Brasileiras 
Mais Valiosas existe desde 2001, sendo 
resultado de estudos que analisam e in-
ter-relacionam performance financeira, 
percepção e influência das marcas jun-
to aos consumidores. Em parceria com 

a Provokers, foi realizada uma pesquisa 
em todo o Brasil, que reuniu mais de mil 
entrevistados que avaliaram cerca de 
cem marcas, resultando em um amplo 
panorama do cenário atual e impressões 
positivas e negativas de diferentes mar-
cas em diversos segmentos.

Na edição de 2020, um novo crité-
rio foi considerado, o Índice de Força 
de Marca superior a 50%, que consoli-
da em um único indicador a capacidade 
da marca em impulsionar os resultados 
dos negócios, além de mostrar um ro-
teiro acionável para seu crescimento. 
A Força de Marca contempla o que é 
preciso para construir Liderança, En-
gajamento e Relevância, por meio da 
análise de dez fatores que expressam 
a capacidade da marca de gerar resul-
tados de negócios além de direcionar 
ações práticas para o seu crescimento.

Os requisitos para uma marca es-
tar na lista das mais valiosas do Brasil 
são: ter origem nacional e divulgar 
suas informações financeiras.
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Sete das 10 marcas que mais cresceram 
em 2020 são de alimentos
Ranking da Kantar mediu a força das empresas no mercado nacional. 
Coca-Cola foi a marca mais relevante pela nona vez consecutiva

Em 2020 as marcas tiveram que 
enfrentar grandes desafios para atin-
gir o público brasileiro. De forma ge-
ral, a pandemia de Covid-19 e o iso-
lamento social aceleraram algumas 
tendências que já trouxeram impac-
tos para o mercado de bens de con-
sumo massivo (alimentos, bebidas, 
higiene e limpeza) e irão potenciali-
zar o desempenho das empresas do 
setor no futuro. O aumento das ocasi-
ões de consumo de alimentos dentro 
de casa, a simplificação das rotinas de 
beleza e higiene pessoal, a maior pre-
ocupação com a limpeza doméstica e 
a aceleração da experimentação do e-
-commerce são algumas delas. 

Quem ganhou com essas mudan-
ças foram as companhias do setor 
de alimentos, uma vez que sete das 
10 empresas que mais cresceram 
em alcance no país faziam parte da 
categoria. Os dados são do ranking 
Brand Footprint Brasil 2021, elabo-
rado pela Kantar, empresa líder em 
dados, insights e consultoria. Reali-
zado anualmente, o relatório mede a 
força das marcas dentro do território 
nacional. 

De acordo com o estudo, que 
analisou 290 empresas brasileiras, 
a Aurora foi a que apresentou maior 
crescimento de penetração na com-
paração entre 2020 e 2019, com alta 
de 11,8 pontos percentuais de pene-
tração (p.p), o que equivale a 6,8 mi-
lhões de novos lares. Outros nomes 
que se destacaram foram Perdigão 
(10 p.p. ou 5,8 milhões de novos la-
res), Gallo (8,8 p.p., 5,1 milhões de 
novos lares), Seara (8 p.p., 4,6 mi-
lhões de novos lares), Hellmann's 
(7,5 p.p. 4,4 milhões de novos lares), 

Sadia (7,4 p.p., 4,3 milhões de novos 
lares) e Pullman (6,8 p.p., 3,9 mi-
lhões de novos lares).

Vale ressaltar o bom desempenho 
das marcas que oferecem proteínas 
processadas, embutidas e congelados, 
alternativas mais baratas para o con-
sumidor dentro do lar em um cenário 
de isolamento e recessão econômica. 
A Perdigão entrou no Top 5, ficando 
na 4ª posição este ano pela primeira 
vez, subindo seis posições no ranking 
e aparecendo como a líder no setor 
de alimentos, seguida pela Seara (3º 
colocação), que atua no mesmo seg-
mento e avançou nove colocações no 
total FMCG, se tornando a oitava mar-
ca mais escolhida pelos brasileiros. 
A tendência dos lanches rápidos em 
casa, de até 20 minutos de preparo, 
que se consolidaram em 2020, se-
gundo o estudo Consumer Insights da 
Kantar, levaram a Hellmann’s a cres-
cer seis posições no ranking, alcan-
çando a 37º colocação. 

Para determinar a relevância de 
uma empresa no mercado, a Kantar 
usa uma métrica original, chamada de 
Consumer Reach Points (CRP), onde 
se multiplica o número de domicílios 
de um país pelo percentual de famí-
lias que compram uma determinada 
marca e pelo número de interações 
(contatos) com a marca em um ano. 
Em 2020, a campeã foi a Coca-Cola 
– título que ela detém há nove anos. 
A multinacional apresentou força de 
545 milhões de CRPs, com ganho de 
8% em relação ao ano anterior. 

Outras marcas que se mostraram 
relevantes para o público brasileiro 
ano passado foram Ypê (533 milhões 

de CRPs), Italac (335 milhões), Perdi-
gão (327 milhões) e Colgate (284 mi-
lhões de CRP’s).

Quase todas as marcas analisa-
das (99%) que cresceram no ranking 
conquistaram novos lares em 2020 e 
35% conseguiram aumentar o núme-
ro de vezes em que foram escolhidas 
pelo consumidor, o que mostra que 
chegar a novos lares é fundamental 
para o crescimento das marcas, prin-
cipalmente em um cenário de pande-
mia. "O universo de isolamento social 
é o momento de as marcas capitali-
zarem ao máximo a busca por novos 
lares.  A parte mais difícil desse pro-
cesso é abrir a porta do lar para uma 
nova marca. Mantê-la dentro de casa 
tende a ser mais fácil.", comenta Elen 
Wedemann, CEO da divisão Worldpa-
nel da Kantar.

O Brand Footprint Brasil é feito 
com base em entrevistas em 11.300 
lares nas regiões Norte+Nordeste, 
Leste + Interior do Rio de Janeiro, 
Grande Rio, Grande SP, Interior de SP, 
Centro-Oeste e Sul, cobrindo 82% da 
população domiciliar, o que equivale 
a 90% do potencial de consumo do 
país. Foram consideradas 290 marcas 
nacionais.

A Kantar é líder global em da-
dos, 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 tecno-
logias avançadas, ajudamos nossos 
clientes a entender as pessoas e ins-
pirar crescimento.
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Particularidades do Registro 
Internacional de Marcas

O registro de marca é o 
primeiro passo que o empre-
endedor deve dar para prote-
ger e assegurar o seu direito 
de uso exclusivo. Para aqueles 
que pretendem expandir seus 
negócios pelo mundo, é pos-
sível requerer a proteção de 
marca através do Protocolo 
de Madri, administrado pela 
Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI). 
O Brasil, que aderiu ao Tra-
tado em outubro de 2019, 
passou a ser um dos escritó-
rios receptores de pedidos e 
registros internacionais de 
marcas, para proteção em 
mais de 120 países. 

Entretanto, embora o Tra-
tado permita, ao titular, reque-
rer uma marca internacional, 
no Brasil, a mesma deve ob-
servar as leis e procedimentos 
de cada país-membro. “Isso 
ocorre porque, em que pese 
a oportunidade do proprie-
tário da marca requerer um 
‘registro internacional’ no seu 
país, a proteção não será auto-
mática”, ressalta Roberta Mi-
nuzzo, advogada especialista 

em Propriedade Intelectual e 
fundadora da DMK, empresa 
especializada no registro de 
marcas e patentes.

Segundo a Dra. Roberta, 
que está sediada nos Esta-
dos Unidos, existem algumas 
diferenças substanciais no 
processo de registro no Brasil 
e nos EUA, dentre elas em re-
lação a quem detém o direito. 
No Brasil, a regra geral é que 
o registro será concedido para 
quem pede primeiro - “first to 
file”, enquanto que, nos Esta-
dos Unidos, o direito ao regis-
tro será da pessoa ou empresa 
que faz uso anterior da marca 
- “first to use”. “Salvo exceções, 
como por exemplo, o uso do 
Protocolo de Madri, para ob-
ter o registro de marca nos Es-
tados Unidos, o titular deverá 
demonstrar o uso da mesma 
para os produtos ou serviços 
especificados no processo, 
sob pena de não receber o re-
gistro”, adverte a advogada.

Enquanto no Brasil, o ór-
gão responsável pelo regis-
tro de marcas e patentes é o 

INPI – Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, nos 
Estados Unidos é o USPTO – 
United States Patent and Tra-
demark Office. Em ambos os 
escritórios, para um estran-
geiro requerer um registro 
de marca, necessariamente, 
deverá contar com um procu-
rador no país.

Na maioria dos países, 
o prazo de validade dos re-
gistros das marcas é de dez 
anos e, de acordo com a Dra 
Roberta, “em se tratando de 
um registro internacional, 
as marcas serão prorroga-
das em todos os países, na 
mesma data, salvo se o titu-
lar declarar que não deseja 
prorrogar”. 

A sócia da DMK também 
destaca que o titular da mar-
ca pode transferir o registro 
da marca. “O sistema é flexí-
vel, por isso, permite a trans-
ferência do registro com rela-
ção a alguns países e alguns 
dos produtos ou serviços 
contidos no registro”, aponta 
a Dra. Roberta.

ROBERTA MINUZZO

Embora o Brasil seja signatário do Protocolo de Madri, o 
processo de registro deve observar as leis e procedimentos 
de cada país-membro do Tratado

Advogada, 
Especialista em 
Propriedade 
Intelectual, 
associada à ABAPI – 
Associação Brasileira 
dos Agentes da 
Propriedade 
Industrial, sócia 
fundadora da 
DMARK MONTEIRO, 
LLC e DMK GESTÃO 
DE MARCAS E 
PATENTES. Para mais 
informações, acesse – 
https://dmk.group/ 
ou mande e-mail 
para roberta@dmk.
group. Acompanhe  
as postagens  
pelo instagram  
@dmk.group
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Com 63 milhões de inadimplentes, 
Brasil avança na prevenção ao 
superendividamento
Lei 14.181/2021 foi publicada em 02.07 no Diário Oficial da União

A Lei 14.181/2021, publicada no 
dia 2 de julho no DOU, é um marco 
para tratar e prevenir o superendi-
vidamento no Brasil. Na Câmara dos 
Deputados, esse PL tramitou com o 
número 3.515/2015 e, no Senado Fe-
deral, com o número 1.805/2021.

Dados dos birôs de crédito apon-
tam para cerca de 63 milhões de 
inadimplentes no país, ou seja, consu-
midores com pelo menos uma conta 
ou dívida em aberto. 

Essa cifra pode comprometer o 
fluxo de caixa das empresas, que dei-
xam de receber, o desempenho da 
economia como um todo, assim como 
o tomador de crédito. Segundo dados 
do Banco Central, o endividamento 
das famílias passou de 49,4%, em 
março de 2020, para 57,7% em feve-
reiro de 2021 – aumento de 8,3 pon-
tos percentuais. 

A Associação Nacional dos Bure-
aus de Crédito (ANBC), em nome do 
setor de inteligência de crédito, pon-
tua que a legislação de prevenção ao 
superendividamento amplia a trans-
parência nas relações entre o consu-
midor e o fornecedor de serviços e 
soluções em crédito. A entidade res-
salta ainda a relevância do tema do 
ponto de vista da educação financeira 
do credor, que é parte importante da 
equação. As instituições financeiras 
passam a criar a cultura de avalia-
ção de risco na concessão de crédito, 
melhorando a oferta e reduzindo a 
inadimplência. Dessa forma, toda a 
cadeia de crédito ganha.

“O crédito é um importante ins-

trumento econômico pelo qual as 
famílias antecipam o consumo, as 
empresas investem na produção futu-
ra e a economia se expande. Mas há 
um limite acima do qual esse instru-
mento deixa de ser saudável e pode 
desencadear, além de consequências 
individuais, até mesmo crises econô-
micas”, observa Elias Sfeir, presidente 
da ANBC.   

As definições de superendivi-
damento variam de país para país. 
No Brasil, o superendividamento foi 
definido como a situação em que o 
consumidor fica impossibilitado de 
pagar a totalidade de suas dívidas de 
consumo sem comprometer o míni-
mo necessário para sua existência, o 
que mostra a necessidade de atenção 
para a dimensão social do tema.

Por entender que as novas regras 
contribuem para o esforço de melho-

rar o ambiente de crédito no país e 
disseminar a cultura da educação fi-
nanceira, o setor apoiou e contribuiu 
para sua aprovação, o que represen-
ta um avanço na disciplina do crédito 
no Brasil. 

A Associação Nacional dos Bure-
aus de Crédito (ANBC) é uma asso-
ciação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, que tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do crédito no Brasil. A en-
tidade congrega os birôs de proteção 
ao crédito que atuam no território bra-
sileiro e mantém relacionamento com 
associações internacionais para pro-
mover as melhores práticas do setor. 
A ANBC é membro da Associação de 
Fornecedores de Informação de Cré-
dito ao Consumidor (ACCIS), entidade 
internacional que reúne 39 birôs de 
crédito, e da Associação Latino-Ame-
ricana de Birôs de Crédito (ALACRED). 
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Bolsonaro sanciona Lei do 
Superendividamento, mas atende aos 
bancos e veta pontos significativos 
Aprovação da medida, que contou com atuação do Idec, é a mudança mais 
relevante e positiva no Código de Defesa do Consumidor em 31 anos

Após quase dez anos de tramita-
ção no Congresso Nacional, o projeto 
de lei que cria a Lei do Superendivida-
mento foi sancionado na noite do dia 
1º de julho. A matéria foi sancionada, 
mas com vetos do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) a pontos signifi-
cativos que ainda beneficiam os ban-
cos na oferta do crédito consignado.

O governo informou que foi veta-
do o item que estabeleceria que, nos 
"contratos de crédito consignado, a 
soma das parcelas reservadas para o 
pagamento das dívidas não poderia 
ser superior a 30% da remuneração 
mensal do consumidor"; também foi 
vetado o dispositivo que proibia ex-
pressa ou implicitamente, na oferta 
de crédito consignado, publicitária ou 
não, fazer referência a termos como 
"sem juros" ou "com taxa zero".

"A aprovação é uma vitória, sem 
dúvida. Com os vetos, há pontos que 
ficam muito superficiais na defesa 
do consumidor, em especial, para os 
idosos. Mas, existe a possibilidade de 
derrubada dos vetos ou lutarmos por 
uma legislação específica do crédi-
to consignado. De toda forma, nosso 
trabalho continua, na busca por mais 
proteção contra os abusos na oferta 
de consignado, e pela concretização 
do CDC (Código de Defesa do Consu-
midor) na proteção dos superendivi-
dados", afirma Ione Amorim, econo-
mista e coordenadora do programa 
financeiro do Idec.

Os vetos apresentados nesta 
quinta ainda podem ser derrubados 

pelo Congresso. O veto presidencial 
deve ser apreciado dentro do prazo 
de 30 dias por uma sessão conjunta 
de deputados e senadores, que po-
dem manter ou derrubar.

A tramitação da matéria no Con-
gresso Nacional durou quase dez 
anos e contou com pressão e apoio 
do Idec. A Lei do Superendividamen-
to cria um capítulo específico no CDC 
sobre prevenção e tratamento do ci-
dadão superendividado; esta mudan-
ça é considerada a primeira positiva 
em 31 anos.

Entre as novas regras, está a de-
terminação imprescindível de que, 
a partir de agora, os consumidores 

terão direito a renegociar suas dívi-
das com todos os credores ao mes-
mo tempo com a garantia de mínimo 
existencial do salário do devedor 
para despesas básicas.

"A aprovação da Lei do supe-
rendividamento proporcionará aos 
consumidores, além da recuperação 
financeira, o resgate do seu poder de 
compra e sua dignidade, interrom-
pendo o ciclo de cobranças constran-
gedoras e obtendo maior consciência 
sobre uso do crédito e educação fi-
nanceira", complementa Amorim.

A nova lei busca criar condições 
de negociações mais justas aos con-
sumidores que contratam crédito, 
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mas ficam totalmente impossibilita-
dos de honrar seus compromissos 
financeiros, seja por desemprego, 
doença ou qualquer outra razão que 
cause um impacto no orçamento da 
família. Estudos já mostram que na 
tentativa de realizar os pagamentos 
desses empréstimos, esses consumi-
dores acabam fazendo outras dívidas.

Estima-se que o Brasil tenha mais 
de 60 milhões de pessoas endivida-
das, 30 milhões deles superendivi-
dados, que são aqueles que não estão 
conseguindo pagar suas dívidas. Para 
auxiliar a recuperação econômica 
destas pessoas – a maioria, mulheres 
que chefiam mais de 45% dos lares 
brasileiros - a lei propõe a regulação 
da concessão de crédito com aumento 
da transparência e prevenção do en-
dividamento. 

Com a crise sanitária provocada 
pela pandemia da Covid-19, obser-
vou-se o agravamento do endivida-
mento da população brasileira, que 
foi atingida pelo desemprego e bai-
xa renda. Neste contexto, o auxílio 
repassado aos bancos, em R$1,274 
trilhão, com o objetivo de socorrer 
empresas e famílias, não se estendeu 
aos consumidores que já estavam 
inadimplentes, agravando a situação 
de vulnerabilidade financeira.

Ainda que a aprovação da lei seja 
considerada histórica, ela por si só 
não resolve a questão - que é com-
plexa e estrutural. O Idec espera que 
melhorias possam ser implementa-
das na fase de regulamentação, que 
é realizada por órgãos disciplinares, 
como o Banco Central. 

Entre os desafios da fase de im-
plementação, estão a necessidade de 
estruturar uma política pública para 
que o sistema acolha os consumido-
res de modo geral - em especial, os 
endividados -, a realização de capa-
citação dos técnicos das entidades do 
SNDC (Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor) para lidar com as novas 
normas; a padronização de proces-

sos, criação de novas base de dados, 
assim como indicadores de impacto. 

 O judiciário também deverá se 
adequar do mesmo modo, para o tra-
tamento judicial adequado do con-
sumidor superendividado, estabele-
cendo núcleos de atuação tanto para 
a fase de conciliação extrajudicial 
quanto para instauração de processo 
de repactuação de dívida, que tem a 
finalidade de criar um plano de pa-
gamento preservando o mínimo exis-
tencial da pessoa humana.

Ao longo dos anos, o Idec atuou 
informando a população sobre os be-
nefícios da medida (conheça a campa-
nha do Idec pela aprovação do PL do 
Superendividamento), participando de 
campanhas e de audiências públicas no 
Congresso e cobrando dos parlamenta-
res que melhorias fossem feitas no pro-

jeto e que ele tramitasse de forma mais 
célere na Câmara dos Deputados.

Desde 2005, o Idec estuda a ques-
tão do superendividamento e acom-
panha com atenção a prática de assé-
dio comercial entre os aposentados. 
Como parte de suas ações, lançou o 
documentário No caminho do Supe-
rendividamento, que expõe o cená-
rio problemático de crédito no país 
e mostra como os bancos colaboram 
para o superendividamento de mais 
de 60 milhões de brasileiros.

Diante do agravamento das abu-
sividades na oferta de crédito e do 
superendividamento no País, o Insti-
tuto lançou em 2019 o especial Gol-
pe da Aposentadoria, com o objetivo 
de orientar os consumidores em re-
lação aos assédios da oferta de crédi-
to consignado.

Allan Santos/Agência Brasil
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Inadimplência cai, mas o valor médio 
da dívida aumenta, diz Serasa
Pessoas entre 31 e 40 anos foram as que mais negociaram suas dívidas

A primeira edição do “Mapa Inadim-
plência no Brasil” divulgado no dia 2 de 
julho -, estudo mensal divulgado pela Se-
rasa sobre o cenário do endividamento 
no país, mostra que o Brasil atingiu o nú-
mero de 62,56 milhões de inadimplentes 
em maio e o valor médio das dívidas por 
negativado é o maior dos últimos doze 
meses, chegando a R$3.937,38. Os da-
dos contemplam pessoas maiores de 18 
anos, a principal faixa etária endividada 
está entre 26 e 40 anos e São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná 
são os estados com mais inadimplentes. 

Os débitos com Banco/cartão, 
utilities (luz, água e gás) e varejo são 
aqueles com maior representativida-
de no total de dívidas dos brasileiros, 
o valor médio de cada dívida é de R$ 
1.162,43, já o valor médio de dívida 
por pessoa é de R$ 3.937,98.

 O estudo mostra ainda que, apesar 
do cenário desafiador, os brasileiros 
estão em busca de uma vida financeira 
mais saudável e as pessoas que mais ne-
gociaram suas dívidas pelo Serasa Lim-
pa Nome no mês tinham entre 31 e 40 
anos (32%), seguidos pelas entre 18 e 
25 anos (20%). 

“O "Mapa Inadimplência” faz par-
te da visão da Serasa de que, para se 
ter uma vida financeira mais saudá-
vel, as pessoas precisam entender 
melhor os seus hábitos e a realidade 
econômica do País. Por isso, a partir 
desse mês, passamos a disponibilizar 
para a imprensa e para todos os inte-
ressados várias informações relevan-
tes sobre a inadimplência no Brasil e 
nos estados", explica Nathalia Dirani, 

gerente da Serasa.

O conteúdo inédito também mostra 
que as empresas estão, cada vez mais, se 
preocupando com situação econômica 
do País e buscando soluções para faci-
litar o acesso ao crédito do brasileiro. 
Em maio, mais de R$ 3,2 bilhões foram 
concedidos em descontos por empresas 
na renegociação de dívidas pelo Serasa 
Limpa Nome.

Endividamento no Brasil chega 
ao maior patamar em 11 anos

De acordo com a Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do Consu-
midor (Peic), feita pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), 69,7% das famí-
lias brasileiras estão endividadas. 

Esse é o nível mais alto em 11 
anos. No final de 2020, o percentual 

de famílias com contas ou dívidas em 
atraso era de 25,5%, enquanto que 
em 2019 era de 24%. Além disso, 
mais pessoas não estão conseguindo 
pagar as suas contas. Pela segunda 
vez seguida, houve aumento no per-
centual de inadimplentes, chegando 
a 25,1% neste mês de junho, contra 
24,3% de maio. 

As famílias que se declaram muito 
endividadas aumentam desde março 
e chegaram a 14,7%, maior nível des-
de julho de 2020. O cartão de crédito é 
a grande fonte de dívidas dos brasilei-
ros, com 81,8%. Em seguida, estão os 
carnês (17,5%), o financiamento de 
carro (11,9%), crédito pessoal (10%) 
e financiamento de casa (9,1%).

Dados de inadimplência em maio
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81,8% das famílias brasileiras tem cartão 
de crédito como principal dívida 
Cartão de crédito tem sido mais utilizado para protelar despesas cotidianas, 
segundo mentora em finanças Silvia Machado.

Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), 
realizada mensalmente pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), aponta que 
em junho de 2021, 81,8% das famílias 
brasileiras têm como principal tipo 
de dívida o cartão de crédito. 

O uso do cartão de crédito e, con-
sequentemente maior volume de 
dívidas, pode estar relacionado às 
fragilidades no mercado de trabalho, 
por conta da pandemia da Covid-19, 
inflação elevada e menor valor do au-
xílio emergencial neste ano. 

Para a mentora em finanças Silvia 
Machado, famílias tem recorrido ao 
limite do cartão de crédito para pro-
telar despesas cotidianas. "As pessoas 
já tinham dívidas anteriores. Tiveram 
redução de receitas. A situação eco-
nômica não melhora e usam o cartão 
de crédito como solução, postergando 
para o mês seguinte a dívida", afirma. 

"O grande número de famílias que 
apontam ter dívidas no cartão de cré-
dito mostra exatamente isso, vão ten-
tando empurrar as contas para o mês 
seguinte. Mas o que acontece é que se 
não tem dinheiro neste mês para qui-
tar os débitos, no mês seguinte, como 
a situação ainda não estará melhor, só 
aumenta o problema. Porque vai pa-
gando pelo cartão de crédito e, quan-
do olha a fatura no mês seguinte, a 
dívida é ainda maior", complementa. 

Silvia alerta para o uso do cartão 
de crédito com muito planejamen-
to. "Os juros dos cartões de crédito, 
assim como do cheque especial, são 
os mais caros existentes hoje. Tente 
gastar no cartão apenas o valor que 

consegue realmente pagar no mês se-
guinte. Deixar de pagar ou parcelar a 
dívida na fatura posterior pode com-
prometer ainda mais", comenta. 

A pesquisa da CNC mostra ainda 
que sete em cada 10 famílias encerra-
ram o semestre com dívidas em che-
que pré-datado, cartão, cheque espe-
cial, carnê de lojas, crédito pessoal ou 
consignado, prestação de financia-
mentos de carros e imóveis. 

Este índice de endividamento au-
mentou 1,7 ponto percentual em rela-
ção a maio de 2021 e teve a maior ele-
vação mensal desde março de 2017. 

"Percebemos ainda que com as 
facilidades em crédito, as pessoas es-
tão buscando mais financiamentos, 
consignados. A taxa Selic - apesar de 
ter reajuste recentemente - ainda está 
mais baixa do que anos anteriores e 
isso tende a atrair mais pessoas ao 
crédito. Só que não podemos esque-
cer que a nossa renda diminuiu e não 

há previsão de melhora significativa 
para os próximos meses. Esse índice 
de endividamento é preocupante por-
que se você ganhava R$ 1.200 e agora 
recebe R$ 1.000, faz um empréstimo 
para conseguir quitar suas dívidas, 
com parcelas de 30% do seu salário, 
no próximo mês terá o comprometi-
mento financeiro e somente receberá 
R$ 700. Por mais tentador que possa 
ser a oferta de crédito, o ideal é rever 
o planejamento financeiro. 

1. Faça um planejamento de 
todas as despesas; 

2. Calcule taxas dos empréstimos 
que paga atualmente e 
veja se é vantagem fazer a 
portabilidade; 

3. Mesmo com dívidas, tente 
guardar um pouco ao mês; 
assim é possível renegociar, 
tendo uma pequena quantia 
para dar de entrada; 

4. Evite pagar o mínimo na 
fatura do cartão de crédito; 
as taxas de juros dos cartões 
são as mais elevadas; 

5. Se for preciso, analise 
a possibilidade de um 
empréstimo pessoal para 
quitar a dívida com o cartão 
(Essa pode ser a solução 
visando ter juros menores) 

6. Cancele despesas sem utilidade; 
Uma assinatura de revista 
digital, aquele serviço de 
streaming que pouco utiliza;

Dicas para 
reduzir dívidas:
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Brasil deve superar em 2021 
recorde histórico de IPOs
Previsão é do relatório Duff & Phelps, a Kroll Business, que aponta 
volume recorde que pode ultrapassar os quase R$ 118 bi de 2020 

Mesmo com os graves efeitos ne-
gativos da pandemia Covid-19, o Bra-
sil registrou um volume recorde de 
IPOS em 2020, 31, em relação aos úl-
timos nove anos, atingindo R$ 117,9 
bilhões -- atrás apenas de 2010. E 
para este ano é esperado outro volu-
me recorde, com mais de 100 empre-
sas abrindo o capital na Bolsa. 

A estimativa é da consultoria Duff 
& Phelps, que apontou 25 IPOs no 
país, de janeiro a maio deste ano, e 13 
Follow-ons foram registrados na B3. 
Ao todo, IPOs e Follow-ons arreca-
daram mais de R$ 65,5 bilhões (US$ 
12,1 bilhões) até maio passado. 

De acordo com a consultoria, fa-
tores internos favoráveis, como pa-

tamares baixos das taxas básicas de 
juros (fato sem paralelo na história 
do país e que contribuiu para que 
investidores buscassem ativos com 
maior rentabilidade), potencial de 
consumo interno (em parte ampara-
do por ajudas emergenciais governa-
mentais decorrentes da pandemia) e 
a expectativa favorável para reformas 
estruturais estão entre os principais 
impulsionadores do apetite dos in-
vestidores locais e estrangeiros. 

Segundo o relatório, de janeiro a 
maio, a atividade de M&A (fusões e 
aquisições, da tradução do inglês) na 
América Latina aumentou 43,6% em 
comparação com o mesmo período 
de 2020: foram 293, com o Brasil li-
derando em volume e valor de ativi-

dade, seguido por México e Chile. 

"O Brasil está experimentando 
uma forte recuperação após a turbu-
lência econômica causada pela pan-
demia; há uma implantação mais ati-
va das vacinas, e os números recentes 
de crescimento do PIB [é esperado 
um crescimento do PIB de 5,5% este 
ano], impulsionados pela deman-
da interna, se somam ao ciclo glo-
bal favorável para commodities e ao 
comprometimento do governo bra-
sileiro com uma série de importan-
tes reformas estruturais, incluindo a 
simplificação do ambiente tributário 
doméstico excessivamente complexo 
e a reforma administrativa", analisa o 
diretor da Duff&Phelps, a Kroll Busi-
ness no Brasil, Alexandre Pierantoni.
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Agricultura: produção de grãos 
no Brasil crescerá 27% nos 
próximos dez anos, chegando  
a 333 milhões de toneladas
Segundo estudo do Mapa, soja, milho de segunda safra e algodão 
devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos

A produção de grãos deverá 
atingir 333,1 milhões de toneladas 
nos próximos dez anos. Em relação 
ao que o país produz nessa tempo-
rada de 2020/2021, o acréscimo na 
produção até 2030/2031 deverá ser 
de 71 milhões de toneladas, alta de 
27,1%, a uma taxa de crescimento 
de 2,4% ao ano. Soja, milho de se-
gunda safra e algodão devem con-
tinuar puxando o crescimento da 
produção de grãos.

Os números são do estudo Proje-
ções do Agronegócio, Brasil 2020/21 
a 2030/31, realizado pela Secretaria 
de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, pela Secretaria de Inteligência e 
Relações Estratégicas da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(SIRE/Embrapa) e pelo Departamen-
to de Estatística da Universidade de 
Brasília (UnB).

O mercado interno, as exporta-

ções e os ganhos de produtividade, 
deverão ser os principais fatores 
de crescimento na próxima década, 
aponta o estudo. O avanço de inova-
ções deve continuar permeando as 
atividades no campo, pois há grande 
atrativo para novas tecnologias.

A produção de carnes (bovina, su-
ína e aves) entre 2020/21 e 2030/31, 
deverá aumentar em 6,6 milhões de 
toneladas, o que representa um acrés-
cimo de 24,1%. As carnes de frango e 
de suínos são as que devem apresen-
tar maior crescimento nos próximos 
anos: carne de frango (27,7%), suína 
(25,8%). A produção de carne bovina 
deve crescer 17% entre o ano base 
e o final das projeções. “Esses per-
centuais podem situar-se em níveis 
maiores, haja vista o aumento da pro-
cura por proteína animal”, alerta José 
Garcia, coordenador-geral de Avalia-
ção de Políticas e Informação do mi-
nistério e um dos pesquisadores das 
projeções.

Regiões em destaque - As regi-
ões Centro-Oeste e Norte são as que 
deverão ter os maiores aumentos 
relativos de produção e área. Entre 
os estados do Norte, Tocantins e Ron-
dônia deverão liderar a expansão da 
produção.

Entre os grandes produtores, 
Mato Grosso continua liderando a ex-
pansão da produção de milho e soja 
no país. O acréscimo da produção de 
milho deve ocorrer especialmente 
pela expansão do milho de segunda 
safra. Mas a soja deve apresentar 
forte expansão em estados do Norte, 
como, Tocantins, Rondônia e Pará. 
No Pará, a produção deve crescer a 
4,8% ao ano, em Rondônia, 4,3%, e 
Tocantins, 3,2%. Contribuem para 
isso, a atração que a cultura apresen-
ta e a abertura de novos modais de 
transporte com a saída para os por-
tos do Norte.

A região denominada Matopiba 
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- região formada por áreas majorita-
riamente de cerrado nos estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia - 
deverá apresentar aumento elevado 
da produção de grãos. As projeções 
indicam que deverá produzir cerca de 
36 milhões de toneladas de grãos no 
próximo decênio, numa área plantada 
de grãos de 9,3 milhões de hectares 
ao final do período das projeções.

Área plantada - A área planta-
da de grãos deve passar dos atuais 
68,7 milhões de hectares para 80,8 
milhões de hectares em 2030/31, 
acréscimo de 12,1 milhões de hecta-
res ou 17,6% em termos relativos. A 
área plantada com todas as lavouras 
analisadas, além dos grãos, incluindo 
cana de açúcar, café, cacau e frutas, 
deve passar de 80,8 milhões de hec-
tares, em 2020/21 para 92,3 milhões, 
em 2030/31.

Essa expansão está concentrada 
em soja, cana-de-açúcar, e milho de 

hectares, que totalizam 13,4 milhões 
de hectares adicionais. Algumas la-
vouras, como mandioca, café, arroz, 
laranja e feijão, devem perder área, 
mas a redução será compensada por 
ganhos de produtividade.

De acordo com Gasques, “deverá 
ser realizado um esforço de cresci-
mento que consiste em infraestrutu-
ra, investimento em pesquisa e finan-
ciamento”.

Produtos para exportação - O 
mercado interno, juntamente com as 
exportações e os ganhos de produtivi-
dade, deverão ser as principais fontes 
de crescimento na próxima década. Em 
2030/31, 33,7% da produção de soja 
deve ser destinada ao mercado interno, 
no milho, 71,6%, e no café, 43% da pro-
dução deve ser consumida internamen-
te. “Haverá, assim, uma pressão sobre o 
aumento da produção nacional, devido 
ao crescimento do mercado interno e 
das exportações do país”, avalia Gasques.

Nas carnes, haverá forte pressão do 
mercado internacional, especialmente 
de carne bovina e suína, embora o Bra-
sil continue liderando o mercado inter-
nacional do frango. Do aumento pre-
visto na produção de carne de frango, 
71,4% da produção de 2030/31 serão 
destinados ao mercado interno; da car-
ne bovina produzida, 64,0% deverão ir 
ao mercado interno, e na carne suína 
73,8%. Deste modo, embora o Brasil 
seja, em geral, um grande exportador 
desses produtos, o consumo doméstico 
continuará muito relevante.

Os produtos mais dinâmicos do 
agronegócio brasileiro deverão ser 
algodão, soja e milho, carnes suína, 
bovina, frango e frutas, em especial, 
a manga. “O mercado interno e a de-
manda internacional serão os prin-
cipais fatores de crescimento para 
a maior parte desses produtos, que 
têm maior potencial de crescimento 
da produção nos próximos dez anos”, 
afirmou Gasques.
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Agronegócio: Exportações cresceram 20,9% 
no primeiro semestre de 2021 
Estoques mundiais de soja e milho seguem em baixa 

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) divulgou, nesta 
sexta-feira (23), um estudo sobre o 
comércio exterior do agronegócio 
brasileiro, além do balanço de oferta 
e demanda mundial dos principais 
produtos. De acordo com o Grupo de 
Conjuntura do Ipea, a balança comer-
cial dos produtos do setor fechou o 
mês de junho de 2021 com saldo po-
sitivo de US$ 10,8 bilhões. No acumu-
lado do ano, até junho, o agronegócio 
exportou US$ 61,5 bilhões, ultrapas-
sando o volume comercializado no 
mesmo período do ano passado – US$ 
50,9 bilhões, o que corresponde a um 
crescimento de 20,9%. 

"Os exportadores brasileiros co-
meçaram a sentir, em junho, a recupe-
ração parcial dos preços médios das 
exportações da maior parte dos pro-
dutos do agronegócio, com destaque 
para a carne bovina, a soja e o milho", 
avaliou Ana Cecília Kreter, pesquisado-
ra associada do Ipea e uma das autoras 
do estudo. No entanto, o preço médio 
recebido em junho das commodities 
analisadas ainda se encontra abaixo 
das máximas históricas, registradas 
no início da década passada. 

Os preços médios de quase todas as 
commodities agrícolas sofreram que-
da nos dois últimos anos. Entretanto, 
houve forte recuperação nos preços no 
mercado internacional, a partir do se-
gundo semestre de 2020. No entanto, 
esta recuperação não tinha sido perce-
bida pelos exportadores brasileiros. A 
partir do segundo trimestre deste ano, 
as remunerações em dólar das expor-
tações brasileiras começaram a refletir 
parte da escalada desta alta dos preços, 
culminando, em junho, com máximas 
recentes na maioria dos principais pro-
dutos exportados. 

O aumento da demanda mundial 
da soja e do milho vem contribuindo 
para o crescimento da produção a 
cada safra, principalmente no Brasil. 
O que se observa, no entanto, é que os 
estoques de soja e milho estão cada 
vez mais baixos. "E boa parte desses 
estoques se encontra em território 
chinês", declara Ana Kreter. Apesar 
disso, dos dois grãos analisados, a 
soja é o único na China que os esto-
ques e a produção não atendem à de-
manda doméstica, o que sinaliza uma 
boa perspectiva para o produtor rural 
brasileiro que começa a planejar a 
safra 2021/2022. O crescimento de 
vendas das carnes (bovina, suína e de 
frango), que avançou 25,3% em valor 
e 17,3% na quantidade no primei-
ro semestre de 2021 frente a 2020, 
foi impulsionado pela carne suína. O 
Brasil vem exportando cada vez mais 
essa proteína desde 2018, em decor-
rência da Peste Suína Africana (PSA), 
que afetou a competitividade em pro-
dutores concorrentes. 

A soja segue com destaque como 

o principal produto de exportação 
brasileira. Só no primeiro semes-
tre de 2021, houve alta de 25,3% no 
valor, apesar da queda de 2,2% em 
quantidade. No país, apesar do plan-
tio tardio decorrente do atraso na 
janela climática ideal, a maior parte 
da safra já foi colhida. Mesmo assim, 
o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
indicam para a possibilidade de um 
novo recorde de produção nacional 
na safra 2020/2021 - crescimento de 
9,65% e 8,9%, respectivamente - que 
deverá manter o Brasil como maior 
produtor e exportador mundial de 
soja. Brasil, Estados Unidos e Argen-
tina representam, juntos, 90,5% das 
exportações mundiais do grão. 

O milho também vem sofrendo 
com a queda nos estoques. A quebra 
de safra no Brasil já começa a se refletir 
na balança comercial: o país registrou, 
em junho, queda de 70,8% na quanti-
dade exportada na comparação com 
junho de 2020. No acumulado do ano, 
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houve crescimento no valor (30,9%) e 
na quantidade (12,6%). Tanto a Conab 
quando o Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) preveem 
queda das exportações para a safra 
2020/2021 - 15,5% e 6,3%, respectiva-
mente. Problemas climáticos causaram 
a quebra na safra tanto no Brasil como 
na Argentina (os principais exportado-
res do grão), mas isso não deve com-
prometer a oferta mundial. 

Apesar do agronegócio ser um 

setor tradicionalmente exportador, 
as importações avançaram 20,2% no 
primeiro semestre de 2021, passan-
do de US$ 6,2 bilhões para US$ 7,5 
bilhões. O principal produto importa-
do pelo Brasil foi o trigo, com avanço 
de 16% no valor, mas queda de 5,1% 
na quantidade. Na sequência estão os 
peixes, produtos hortícolas, papel e 
óleos de dendê ou palma. Juntos, os 
cinco principais itens são responsá-
veis por 50% das importações brasi-
leiras no primeiro semestre de 2021. 

A China segue como o principal 
destino das exportações do agrone-
gócio brasileiro, com 39% das expor-
tações em valor, seguida pela União 
Europeia (14,5%) e Estados Unidos 
(6,4%), no primeiro semestre deste 
ano. Juntos, representam quase 60% 
do total exportado pelo Brasil. Na 
comparação com o mesmo período 
de 2020, a China aumentou as impor-
tações em 20,1%, assim como a União 
Europeia (16,5%) e os Estados Uni-
dos (30,2%).

Cafés do Brasil são 
exportados para 115 países
Vendas ao exterior totalizaram recorde no volume físico de 45,6 milhões de sacas 
de café de 60kg com receita cambial de US$ 5,84 bilhões no ano-safra 2020-2021

Os Cafés do 
Brasil foram ex-
portados para 115 
países no ano-safra 
2020-2021, o qual 
compreende o perí-
odo de julho de 2020 
a junho de 2021, e to-
talizaram recorde no 
volume físico de 45,6 milhões de 
sacas de café de 60kg, com arreca-
dação em termos de receita cambial 
no montante de US$ 5,84 bilhões, 
cujo preço médio da saca foi de US$ 
128,12. O volume físico represen-
tou um acréscimo de 13,3%, assim 
como a receita cambial também 

teve crescimento de 13,4%, ambos 
em relação ao ano-safra anterior. 

Especificamente no primeiro 
semestre do corrente ano, as expor-
tações dos Cafés do Brasil também 
bateram um recorde no volume co-
mercializado, com 20,86 milhões de 
sacas de 60kg, e um total arrecadado 
de US$ 2,79 bilhões, a título de receita 
cambial. Tais performances represen-
tam acréscimos de 4,5% e de 7%, res-

pectivamente, em relação ao volume 
físico e à receita obtida, caso compa-
radas com o mesmo período anterior. 

Vale destacar que esta análise da 
performance das exportações dos Ca-
fés do Brasil foi realizada com base 
nos dados e estatísticas constantes do 
Relatório mensal junho 2021.
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Monitoramento de vacas de leite foi "divisor 
de águas" para a mineira Agropecuária REX
Solução fornece informações sobre os status de saúde, reprodutivo, 
nutricional, estresse térmico e bem-estar dos animais, por meio de 
brincos e colares, rápidos e simples de instalar

É em Boa Esperança, no sul de 
Minas Gerais, que está a Fazenda 
Palmito, adquirida em 1969 pelo 
pai de Maria Antonieta Guazzelli, 
responsável desde 2002 pela gestão 
da propriedade e das produções de 
soja, café e leite. Na pecuária leitei-
ra, a família assumiu quando a pro-
dutividade era de 2.300L/dia e hoje 
chegou a 35.000L/dia, com apoio da 
solução de monitoramento Heatime 
Pro+ da Allflex.

Com 900 vacas em lactação, a ati-
vidade leiteira na propriedade minei-
ra vem sendo aperfeiçoada constan-
temente por meio de tecnologias que 
garantem a sanidade e o crescimento 
do rebanho, entre elas o monitora-
mento, considerado um “divisor de 
águas” para a produção. 

“Monitoramos os animais 24h por 
dia para comportamento e rumina-

ção, atividade que é mais ligada à re-
produção, porque é complicado, num 
rebanho grande, trabalhar a parte re-
produtiva sem ter esse monitoramen-
to. Só por observação de cio se perde 
muito em eficiência, e a tecnologia 
nos permite ser proativos”, explica 
Maria Antonieta.

Ela comenta ainda que quando 
perguntam como saíram de 2.300 l/
dia e chegaram aos 35.000L/dia sem 
adquirir nenhum animal, só com 
crescimento próprio, a resposta está 
nas pessoas. “Sem as pessoas nada 
disso teria funcionado, pois são elas 
que utilizam as instalações, equipa-
mentos e tecnologias, que são super 
importantes para a produtividade”.

SIMPLICIDADE E PRECISÃO

O primeiro ponto levantado pelo 
zootecnista e supervisor de produ-

ção, Hudson Bernardes Nunes de 
Oliveira, é o quanto ele ficou impres-
sionado com a tecnologia de monito-
ramento. “Um simples brinco capta 
todas as informações de ruminação, 
movimentação e tempo de consumo 
dos animais, de maneira descompli-
cada e fácil. Além disso, mesmo com 
dois galpões em Free Stall, só precisa-
mos utilizar uma antena Allflex, que 
consegue receber os sinais de todos 
os 900 animais”.  

O supervisor ressalta ainda a pre-
cisão do equipamento, junto com a 
facilidade de acompanhamento via 
relatório e aplicativo instalado nos 
celulares. “Todo mundo que é respon-
sável pela reprodução e saúde tem o 
aplicativo instalado no seu celular e 
por ali faz o acompanhamento diário 
dos animais. O programa mostra nos 
relatórios os animais que estão em 
cio, talvez no período da noite, ou em 
um momento que eles não consegui-
riam visualizar. Isso é o que tem aju-
dado a fazenda a aumentar a taxa de 
serviço, que é um dos nossos princi-
pais focos”, detalha.

Entre os responsáveis pela repro-
dução está o inseminador Elias de 
Souza Rosa. Ele conta que observa o 
programa três vezes por dia. “O brin-
co ajuda muito no monitoramento do 
cio porque traz uma visão mais clara 
do que está se passando com a vaca 
e o resultado das atividades é rápido, 
aparecendo no computador ou no 
celular. Além disso, o programa tam-
bém dá o horário certo para colocar 
o sêmen sexado ou convencional. Isso 
nos ajudou muito e era algo que não 
tínhamos antes”.
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A rotina é nova, mas é cumpri-
da com rigor pelo vaqueiro. Cerca de 
vinte dias antes do primeiro parto de 
cada novilha, Givaldo Macedo começa 
a preparar o animal para a ordenha. A 
calma, agora, é a chave do sucesso. Ele 
a conduz até a sala de ordenha, escova 
seu pelo e a deixa pronta, com tranqui-
lidade, para as novidades que virão. 
“Trabalho com ordenha há mais de 
15 anos e nunca imaginei como esse 
preparo ia mudar tanto as coisas. As 
novilhas já chegam tranquilas, soltam 
mais leite, sem briga e sem tomar tan-
to tempo. Já não precisamos mais apli-
car ocitocina, o que gerou ainda mais 
economia, com tantos benefícios”.

A mesma mudança é também 
festejada em outras propriedades 

no município de Manga, região Nor-
te de Minas. Por lá, o curso de Doma 
Racional de Novilhas para Ordenha, 
promovido pelo Sistema FAEMG/
SENAR/INAES, derrubou hábitos an-

tigos e provou que carinho dá mais 
leite sim! 

A instrutora Pércia Rocha foi quem 
ensinou aos participantes as técnicas 

2.600 VACAS EM NOVE ANOS

Para o futuro, o gerente de Pecu-
ária da Fazenda Palmito, Luiz Alberto 
Botega, conta que o objetivo é chegar 
a 2.600 vacas em lactação num prazo 
de nove anos, apenas com o cresci-
mento do rebanho da fazenda, sem 
adquirir animais.

“Os brincos de monitoramento 
da Allflex têm nos ajudado bastante 
tanto em bem-estar animal quanto na 
parte de reprodução. Os resultados 
obtidos hoje só estão sendo possíveis 
graças a investimentos em instala-
ções adequadas e confortáveis e em 
tecnologias que nos ajudam bastante 
no dia a dia, que é o caso dos brincos 
de monitoramento”, salienta Botega.

Para a coordenadora de território 
da MSD Saúde Animal Intelligence, 
Brenda Barcelos, que faz o acompa-
nhamento da Agropecuária REX, o en-
gajamento da equipe é a chave do su-
cesso junto com a facilidade da leitura 

do sistema de monitoramento. “Com 
o empenho da equipe de reprodução, 
saúde e gestão tudo é mais fácil, pra-
zeroso e o retorno é certo. É gratifican-
te poder contribuir para o sucesso da 
produção leiteira”, salienta Brenda.

A Allflex Livestock Intelligence é 
a líder mundial em design, desenvol-
vimento, fabricação e entrega de so-
luções para identificação, monitora-
mento e rastreabilidade de animais. 
As soluções da empresa focadas em 
dados são usadas por pecuaristas, 
empresas e países para gerenciar 
centenas de milhões de animais em 
todo o mundo. Ao fornecer informa-
ções inteligentes para gerenciamento 
aos produtores, as soluções os aju-
dam a agir em tempo hábil, de for-
ma a cuidar da saúde e do bem-estar 
de seus animais, ao mesmo tempo 
em que obtêm ótimos resultados na 
produção para o fornecimento de ali-
mentos saudáveis. A Allflex Livestock 
Intelligence faz parte do portfólio de 
produtos digitais para rebanhos da 

MSD Saúde Animal Intelligence.

Como o maior fornecedor de tecno-
logia de identificação animal, atende às 
necessidades crescentes dos clientes, 
fornecendo todos os anos mais de 500 
milhões de tags para identificar, rastre-
ar e monitorar animais, além de moni-
torarmos mais de 5,5 milhões de vacas 
diariamente, o que permite acesso a 
dados e informações em tempo real 
para ajudar a melhorar o manejo e os 
resultados em saúde animal.

Com mais de 60 anos de experi-
ência, tem uma rede global de espe-
cialistas, cada um com uma grande 
profundidade de experiências e co-
nhecimentos incomparáveis, que são 
um recurso valioso para agricultores, 
empresas e países. A Allflex Livesto-
ck Intelligence possui subsidiárias de 
fabricação e tecnologia na América 
do Norte, Europa, Israel, América do 
Sul, China, Austrália e Nova Zelândia. 
Os seus produtos são distribuídos em 
mais de 100 países.

Carinho dá mais leite!
Doma Racional de Novilhas para Ordenha surpreende produtores experientes
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de doma, visando ao bem-estar dos 
animais. “Um dos desafios enfrentados 
pelos produtores é executar o manejo 
racional em animais mais reativos. 
Muitas vezes, a ordenha torna-se bas-
tante difícil e há, inclusive, prejuízos 
na produção leiteira e maior gasto de 
tempo e de energia do produtor neste 
processo. Tivemos relatos de produto-
res que estão na atividade há mais de 
30 anos e que ainda não sabiam que 
era possível, fácil e muito proveitoso 
domar os seus animais”.

É o caso do Gilson Fraga. Em mais 
de três décadas na pecuária leiteira, 
ele nunca pensou que simples mu-
danças de comportamento poderiam 
proporcionar resultados tão rápidos. 
“Com o preço da ração lá no alto e o 
litro do leite lá embaixo, conseguir 
produzir mais e gastando menos faz 
toda a diferença. Trabalhar com ani-
mais mais tranquilos é muito melhor 
e a gente ganha até em tempo. Nossa 
forma de tratar os animais mudou de-
mais. Fazemos as coisas com calma e o 
animal sem stress dá muito mais leite. 
Todo produtor deveria receber esse 
treinamento. A gente só tem a ganhar 

em tudo o que o SENAR nos traz”.

O treinamento foi solicitado pelo 
técnico de campo Carlos César Ro-
drigues dos Santos ao mobilizador 
Ednaldo Neves Saraiva, ao perceber 
a necessidade dos produtores atendi-
dos pelo Programa Especial AgroNor-
deste, dentro do projeto Leite Saudá-
vel. “Via a dificuldade dos produtores 
em iniciar os animais na ordenha, 
manual ou mecânica, com risco fre-
quente de acidentes. Muitas vezes, o 
animal passava por todo o período de 
lactação sem se acostumar com o ma-
nejo, sem alcançar o potencial de pro-
dução que poderia ter se não estives-
se estressado. Fiquei muito contente 
com os resultados nas propriedades e 
já solicitei mais duas turmas de doma 
para treinarmos todos os produtores 
que atendo”.

TERRITÓRIO DELES OU DELAS? 

Durante a dinâmica de encerra-
mento do curso de Doma Racional 
para Novilhas, a instrutora Pércia foi 
homenageada pelos participantes. 
“Eles confessaram que, quando se 

inscreveram, imaginaram um profes-
sor do sexo masculino, e foram sur-
preendidos por uma moça. Que era 
de tirar o chapéu uma moça indo de 
longe, ter em mãos uma técnica que 
eles não conheciam e ter domínio so-
bre aquele grupo de homens presen-
tes naquele lugar”.

Zootecnista e mestre em Ciências 
Veterinárias e Comportamento Ani-
mal, Pércia destaca que a presença fe-
minina nas atividades técnicas rurais 
ainda é incipiente, mas tem sido mui-
to respeitada e tem grande espaço 
para crescimento. “A doma é territó-
rio do afeto. Há uma associação equi-
vocada de vencer o animal pela força, 
quando deve ser com bem-estar e ca-
rinho. Não é uma exclusividade femi-
nina, mas naturalmente a mulher tem 
essa sensibilidade mais aflorada. Tan-
to que há, hoje, grande procura por 
mulheres para a ordenha, porque as 
pesquisas científicas já comprovam 
que o animal responde ao trato tran-
quilo com aumento de produção. E 
muitos homens também já entendem 
isso e estão mudando a forma como 
sempre trabalharam”.
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Indústria brasileira perde participação 
de setores tecnológicos e se torna mais 
concentrada em 10 anos
Falta de política industrial e Custo Brasil contribuíram para a redução 
de setores industriais de alta e média intensidade tecnológica.  
A participação deles caiu de 23,8% para 18,7%

A estrutura da produção da in-
dústria de transformação no Brasil 
desidratou em dez anos, com perda 
significativa da participação do gru-
po de setores industriais de bens 
de média e alta tecnologia no país e 
aumento da presença dos setores de 
baixa tecnologia. A Nota Econômica 
nº 20, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), com base nos dados 
da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do 
IBGE e da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), mostra o alto preço que a 
economia e a sociedade brasileira pa-
gam pela queda na produtividade do 
setor industrial, provocada pelo Cus-
to Brasil e falta de política industrial.

 A participação de setores produ-
tores de bens de capital e de bens de 
consumo duráveis no Produto Inter-
no Bruto (PIB) industrial passou de 
23,8% para 18,7%, entre os biênios 
de 2007/2008 e 2017/2018. O Bra-
sil perdeu 5,1 pontos percentuais de 
presença desses setores mais com-
plexos. Eles produzem bens mais so-
fisticados, com alto valor agregado e 
contribuem para o aumento do nível 
de educação e de renda, ao contrata-
rem profissionais mais qualificados. 
Além disso, esses setores elevam a 
capacidade tecnológica do país por 
serem mais intensivos em pesquisa 
e desenvolvimento e estimulam o 
desenvolvimento de novos produtos, 
criando novos mercados e gerando 
mais crescimento.

O economista-chefe da CNI, Rena-
to da Fonseca, explica que, nos últimos 

anos, a estrutura industrial intensifi-
cou um movimento em direção a se-
tores produtores de bens de consumo 
semiduráveis ou não duráveis, típicos 
do início do processo de industriali-
zação. A participação desses setores 
tradicionais passou de 25,6% para 
35% entre os biênios de 2007/2008 
e 2017/2018e a presença de setores 
que produzem bens intermediários 
caiu de 49,3% para 44,4%. O resulta-
do disso é que o Brasil tem uma das 
mais baixas participações de setores 
intensivos em tecnologia e inovação 
na comparação com países da OCDE. 
Ocupa a 23ª posição entre 28 países.

“Essa perda de participação da 
indústria manufatureira na economia 
tem consequências de longo prazo 
para o desenvolvimento econômico 
e social do Brasil. A indústria paga 
salários mais altos do que os demais 

setores (R$ 7.590 para profissionais 
com nível superior, contra uma mé-
dia nacional de R$ 5.887) e tem forte 
poder de gerar crescimento”, explica 
o presidente da CNI, Robson Braga de 
Andrade.

A cada R$ 1 produzido na indús-
tria de transformação no Brasil, são 
gerados R$ 2,67 na economia bra-
sileira. O valor gerado pelos outros 
setores é menor. Na agricultura, esse 
mesmo R$ 1, resulta em R$ 1,75 e nos 
serviços R$ 1,49.

Robson Andrade destaca que a re-
tomada do crescimento da indústria 
brasileira e, consequentemente da 
economia brasileira como um todo, 
“passa pela intensificação das políti-
cas de redução do Custo Brasil e por 
uma política industrial direcionada à 
inovação, a setores mais complexos”.
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UM TERÇO DA PRODUÇÃO 
NACIONAL É BAIXA E MÉDIA 
INTENSIDADE TECNOLÓGICA

Atualmente, os setores de alimen-
tos e coque, derivados de petróleo e 
biocombustíveis, que são intensivos 
em recursos naturais e de baixa e 
média-baixa intensidade tecnológica, 
respondem por 30% de toda produ-
ção manufatureira nacional. 

O setor de alimentos registrou o 
maior crescimento de participação na 
produção da indústria de transforma-
ção. Em dez anos, passou de 10,29% 
para 17,97% e se tornou o princi-
pal setor industrial do país, seguido 
do Coque, que, no período, perdeu 
participação. Caiu de 14,61% para 
11,98%. Em terceiro lugar estão os 
Químicos, com maior presença no se-
tor industrial em uma década. O setor 
tinha 7,7% da participação no biênio 
2007/2008 e passou a ter 8,75% em 
2017/2018. Em quarto lugar, está o 
setor veículos automotores, que viu 
sua presença despencar de 10,84% 
para 7,4%. Foi a maior queda percen-
tual entre os 23 setores considerados 
no estudo. 

O economista-chefe da CNI, Re-
nato da Fonseca, explica que a in-
dústria brasileira se tornou menos 
diversificada, mas o principal pro-
blema para a economia brasileira 
é que esse movimento ocorreu no 
sentido de setores mais tradicionais. 
“Esse grupo, em geral, produz bens 
de menor intensidade tecnológica. 
A exceção é o setor de Farmoquími-
cos e Farmacêuticos, que aparece no 
grupo por produzir majoritariamen-
te bens não-duráveis”, explica.

Entre os setores que produzem 
majoritariamente bens intermediá-
rios, os setores Químicos, Celulose e 
papel; e Produtos de borracha e plás-
tico aumentaram a participação no 
PIB industrial nos últimos 10 anos.

Os demais setores (Metalurgia; 
Coque, derivados do petróleo e bio-

combustíveis; Produtos de metal e 
Produtos de minerais não-metálicos; 
e Madeira) perderam participação e 
cresceram abaixo da média da indús-
tria de transformação. O setor de Me-
talurgia, que passou da quarta para a 
quinta posição, com queda de 9,96% 
para 6,67%, no mesmo período.

Todos os setores produtores de 
bens de consumo duráveis e de bens 
de capital perderam espaço na in-
dústria de transformação brasileira. 
São eles: equipamentos de informá-
tica, produtos eletrônicos e ópticos; 
Máquinas, aparelhos e materiais elé-
tricos; Máquinas e equipamentos; 
Veículos automotores e Outros equi-
pamentos de transporte.

Participação de setores de bens 
de capital e bens de consumo durá-
veis no Brasil é uma das mais baixas 
entre 28 países  - A estrutura indus-
trial do Brasil tem a vantagem de ser 
diversificada, acima da média dos 
países da OCDE, o que é importante, 
pois a diversificação setorial reduz 
a vulnerabilidade das economias, 
ao evitar a dependência em poucos 
setores. No entanto, o fato de a di-
versificação ter uma participação 
menor dos setores de alta comple-
xidade, é um problema. A participa-
ção de setores de bens de capital e 
bens de consumo duráveis no Bra-
sil, de 18,4% no biênio 2016/17, é 
uma das mais baixas entre 28 países 
analisados, 27 países-membros da 
OCDE e o Brasil.

Na Alemanha e na Coreia do Sul, 
por exemplo, as estruturas produti-
vas são menos diversificadas que a 
brasileira, mas os setores produtores 
de bens de capital e de bens duráveis 
representam um pouco mais da me-
tade do valor adicionado da Indústria 
de Transformação.

Na Alemanha, os quatro setores 
com maior importância na estrutu-
ra industrial são: Veículos automo-
tores; Máquinas e equipamentos; 
Produtos de metal; e Químicos, que 

juntos responderam por 52% do 
valor adicionado da Indústria de 
transformação no biênio 2016/17. 
Em seguida, aparecem Máquinas e 
equipamentos elétricos; Informáti-
ca, produtos eletrônicos e ópticos; e 
Alimentos.

Na Coreia do Sul, a situação é si-
milar. Os quatro setores em ordem 
de valor adicionado são: Informáti-
ca, produtos eletrônicos e ópticos; 
Máquinas e equipamentos; Veículos 
automotores; e Químicos, que juntos 
responderam por 51% da Indústria 
de transformação sul-coreana no 
biênio 2016/17. Na sequência, es-
tão: Produtos de metal; Metalurgia; 
Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos; e Produtos de borracha e 
plástico.

Os Estados Unidos possuem uma 
estrutura industrial menos concen-
trada que a brasileira: é a quarta 
mais diversificada entre os 28 paí-
ses. Nos Estados Unidos, os quatro 
setores com maior importância na 
estrutura industrial são: Informáti-
ca, produtos eletrônicos e ópticos; 
Químicos; Alimentos; e Farmoquími-
cos e farmacêuticos, que juntos res-
ponderam por 38% do valor adicio-
nado da Indústria de transformação 
estadunidense no biênio 2016/17, 
seguidos por Outros equipamentos 
de transporte; Produtos de metal; 
Veículos automotores; e Máquinas e 
equipamentos.

No México, o setor de Alimentos 
é o mais importante em sua estru-
tura industrial, como no Brasil. No 
entanto, os três setores que comple-
tam o grupo dos quatro maiores são: 
Veículos automotores; Informática, 
produtos eletrônicos e ópticos; e Me-
talurgia. A participação dos setores 
produtores de bens de capital e de 
consumo duráveis no valor adiciona-
do da Indústria de transformação me-
xicana é maior que no caso brasileiro: 
38%, que corresponde à 5ª posição 
entre os 27 países da OCDE analisa-
dos e o Brasil.
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COVID-19: Indústria sente efeitos da pandemia 
com a falta e alto custo das matérias-primas  
no segundo trimestre de 2021
Sondagem Industrial mostra, ainda, que emprego completa um ano sem queda, 
além de alta na utilização da capacidade instalada e na intenção de investimento

O principal problema das indús-
trias no segundo trimestre de 2021 
foi a falta e o alto custo das matérias-
-primas. De acordo com a pesquisa 
Sondagem Industrial, da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). Os 
efeitos da pandemia da Covid-19 têm 
impactado a oferta de insumos para 
o setor industrial, problema mencio-
nado por 63,8% das indústrias. Em 
seguida, a elevada carga tributária 
(34,9%) e a taxa de câmbio (23,2%) 
estão entre os principais entraves en-
frentados pela indústria brasileira.

 A Sondagem Industrial também 
mostra aumento nos preços das maté-
rias-primas, mesmo que em um ritmo 
mais lento. O índice caiu no trimestre, 
mas permanece acima da linha de 50 
pontos e está entre os maiores da sé-
rie com 74,1 pontos.

O gerente de Análise Econômica, 
Marcelo Azevedo, explica que a com-

binação de estoques limitados e ativi-
dade aquecida são fatores para que a 
falta e alto custo de matérias-primas 
permaneçam como o principal pro-
blema enfrentado pela indústria no 
trimestre. “Os dados mostram que os 
estoques voltaram a cair, e novamen-
te estão se afastando do nível planeja-
do pelas empresas”, ressalta.

Em junho, o indicador de estoque 
efetivo em relação ao planejado pelas 
empresas registrou 48,7 pontos, fican-
do abaixo da linha de 50 pontos que 
indica que os estoques estão alinhados 
ao planejado pelas empresas. A distân-
cia para o planejado foi maior em ju-
nho se comparado aos meses de abril e 
maio, quando os índices foram de 49,6 
e 49,2 pontos, respectivamente.

Emprego mantém-se estável há 
12 meses - O indicador de número de 
empregados na indústria subiu para 
52 pontos no mês de junho e com-

pletou um ano sem mostrar queda 
do emprego industrial. Pelo segundo 
mês consecutivo, o número de em-
pregados está acima da linha de 50 
pontos, ou seja, mostra alta do em-
prego. A produção industrial também 
cresceu pelo segundo mês consecuti-
vo. O índice ficou em 52,0 pontos. Os 
índices variam de 0 a 100, com linha 
de corte em 50 pontos; os dados aci-
ma desse valor indicam crescimento 
na comparação com o mês anterior e 
abaixo, queda.

Além disso, a Utilização da Capa-
cidade Instalada (UCI) alcançou 71% 
em junho, crescimento de um ponto 
percentual em relação a maio. Esse 
percentual é o mais alto para o mês 
de junho desde 2013.

Setor mantém otimismo - O oti-
mismo dos empresários industriais 
em relação aos próximos meses man-
teve o crescimento em julho. O índice 
de expectativa de demanda aumentou 
1,1 ponto em relação a junho, alcan-
çando 61 pontos. Esse é o maior va-
lor para o mês de julho desde 2011, 
quando o índice era de 61,8 pontos. O 
índice de expectativa de exportação 
teve um crescimento de 0,5 ponto, 
passando de 54,9 pontos para 55,4 
pontos entre junho e julho.

A intenção de investimento au-
mentou 1,6 ponto em relação a junho, 
alcançando 58,6 pontos. O indicador 
apresenta recuperação após a queda 
que ocorreu em fevereiro e março 
deste ano, mas ainda não recuperou o 
patamar de janeiro, quando o índice 
foi de 59,9. 
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Produção mundial de aço 
cresceu 11,5% em junho

A worldsteel divulgou que a pro-
dução mundial de aço bruto alcançou 
167,9 milhões de toneladas em junho 
de 2021, um aumento de 11,6% em re-
lação ao mesmo mês do último ano. A 
Ásia e a Oceania produziram 122,5 mi-
lhões de toneladas em junho, um cres-
cimento de 6,4% sobre junho de 2020. 
Apenas a China produziu 93,9 milhões 
de toneladas, 1,5% a mais que em ju-
nho do ano passado, enquanto Índia 
produziu 9,4 milhões de toneladas no 
mês, um incremento de 21,4%. Japão e 
Coreia do Sul produziram 8,1 milhões 
e 6 milhões de toneladas de aço bruto 
em junho, respectivamente, com altas 
de 44,4% e 17,3%. 

Os países do Bloco Europeu pro-
duziram 13,2 milhões de toneladas 
de aço em junho de 2021, 34,7% a 
mais que no mesmo mês de 2020. O 
destaque fica para a Alemanha, com 
produção de 3,4 milhões de toneladas 
e aumento de 38,2% sobre junho de 

2020. Países europeus, como Bósnia-
-Herzegovina, Macedônia, Noruega, 
Sérvia, Turquia e Reino Unido, produ-
ziram 4,3 milhões de toneladas, um 
crescimento de 21% sobre junho de 
2020. A Turquia produziu 3,4 milhões 
de toneladas, 17,9% a mais que em 
junho do ano passado. 

A África - Egito, Líbia e África do 
Sul – produziu 1,5 milhão de tone-
ladas de aço bruto em junho, 46,9% 
superior na comparação com junho 
do último ano. Já os países da CIS pro-
duziram 8,9 milhões de toneladas, um 
aumento de 9,1%, com destaque para 
a Rússia, que teve um volume de pro-
dução de 6,4 milhões de toneladas, o 
que representa alta de 11,4% sobre 
junho de 2020. 

Os países do Oriente Médio - Irã, 
Catar, Arábia Saudita, Emirados Ára-
bes Unidos – registraram produção 
de 3,6 milhões de toneladas de aço 

bruto, um incremento de 9,1% na 
comparação com junho de 2020. 
Estima-se que o Irã tenha produzi-
do 2,5 milhões de toneladas, um au-
mento de 1,9%. 

A produção na América do Nor-
te cresceu 45,2% em junho de 2021, 
somando 10 milhões de toneladas. 
Apenas os Estados produziram 7,1 
milhões de toneladas, 44,4% a mais 
que em junho de 2020, enquanto a 
produção na América do Sul alcançou 
3,9 milhões de toneladas, 51,3% a 
mais do que em junho de 2020. O Bra-
sil produziu 3,1 milhões de toneladas 
e registrou crescimento de 45,2% em 
junho de 2021 na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. No pri-
meiro semestre de 2021, a produção 
global de aço bruto atingiu 1,003 
bilhão de toneladas, o que significa 
um aumento de 14,4% em relação 
ao mesmo período de 2020. – (Fonte: 
Brasil Mineral 23.07)
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Produção brasileira de aço cresceu 
24% no primeiro semestre

O Instituto Aço Brasil (IABr) di-
vulgou o balanço do primeiro semes-
tre de 2021, onde a produção de aço 
bruto somou 18 milhões de tonela-
das, um aumento de 24% em relação 
ao mesmo período do último ano. 
As vendas internas alcançaram 12 
milhões de toneladas, 43,9% a mais 
que no mesmo semestre de 2020, en-
quanto o consumo aparente atingiu 
14 milhões de toneladas, um cresci-
mento de 48,9% sobre os seis primei-
ros meses de 2020. As exportações 
somaram 5,186 milhões de tonela-
das até junho, uma queda de 13,7%, 
enquanto as importações cresceram 
140,6%. O setor siderúrgico investiu, 
entre 2008 e 2020, um montante de 
US$ 28,2 bilhões e prevê, para o perí-
odo entre 2021 e 2025, investimentos 
de US$ 8 bilhões, privilegiando a in-
dústria nacional. 

A demanda aquecida fez o insti-
tuto rever suas projeções para o se-
gundo semestre de 2021. “A demanda 
atual pode ser explicada não só pela 
retomada dos setores consumidores, 
mas também pela recomposição de 
estoques e até mesmo pela formação 
de estoques defensivos de alguns seg-
mentos que procuraram se proteger 
do cenário de volatilidade do merca-
do. Volatilidade esta que foi provoca-
da pelo movimento mundial de boom 
nos preços das commodities”, disse 
Marco Polo de Mello Lopes, presiden-
te-executivo do IABr. Entre os aumen-
tos, alguns exemplos são o minério de 
ferro (+172,7%), sucata (+157,7%), 
gusa (+146,2%) e o coque com alto 
teor enxofre para cimento (+281,5%) 
– até maio de 2021. 

A estimativa é que o setor feche 
o ano com produção de aço bruto de 
35,8 milhões de toneladas, 14% aci-
ma do previsto (+11,3%), enquanto 
as vendas internas são estimadas em 

23 milhões de toneladas ou 18,5% a 
mais que a projeção inicial (12,9%). O 
consumo aparente deve alcançar 26,6 
milhões de toneladas em 2021, alta de 
24,1% sobre os previstos 15% iniciais. 
Já exportações e importações devem 
fechar o ano com queda de 8,7% e 9,6 
milhões de toneladas e incremento 
de 119%, com 4,46 milhões de tone-
ladas, respectivamente. “O cenário 
atual é bem diferente daquele de abril 
de 2020, quando havia muitas incer-
tezas de quais seriam os impactos 
sobre a economia devido à pandemia 
COVID-19”, disse Mello. O executivo 
comentou ainda que naquele momen-
to o setor do aço chegou a operar com 
45,4% de sua capacidade instalada, 
com queda acentuada da demanda 
de todos os segmentos consumidores 
de aço. “Atualmente, com a forte reto-
mada dos pedidos de compra, o nível 
de utilização da capacidade instalada 
do setor é de 73,5%. As empresas do 
setor do aço rapidamente se organiza-
ram para atender ao aquecimento do 
mercado que, atualmente, encontra-
-se plenamente abastecido, sem qual-

quer excepcionalidade”. 

O setor de aço tem oferta exce-
dente mundial de 562 milhões de 
toneladas, o que acaba por gerar prá-
ticas desleais de comércio, escalada 
protecionista (salvaguardas em di-
versos países e a Seção 232, nos Es-
tados Unidos). Estas medidas preocu-
pam Mello, pois podem transformar o 
Brasil num depositário de desvios de 
comércio, pelo fato de ser um merca-
do sem proteção, assim como seus vi-
zinhos da América do Sul. “É preciso 
atenção no processo de abertura co-
mercial da economia brasileira, sen-
do necessário vincular a redução do 
imposto de importação à redução do 
custo Brasil, como vem sendo defen-
dido pela indústria”. 

Em relação ao caso de que o preço 
do aço afetaria o crescimento do setor 
da construção civil, Marco Polo disse 
que o lançamento de unidades imobi-
liárias cresceu 167,5% entre janeiro e 
maio de 2021; as vendas das unida-
des imobiliárias aumentaram 53,2% 
no mesmo período e que a constru-
ção civil registrou recorde histórico 
na criação de empregos nos últimos 
doze meses, além do financiamento 
ter crescido 160,1% nos cinco meses 
iniciais de 2021. Sobre o setor do aço, 
Marco Polo afirma que a indústria 
tem plena capacidade para atender o 
crescimento do país e que o abasteci-
mento do mercado interno é priori-
dade absoluta do setor. 

A concretização das perspectivas 
positivas apresentadas pelo setor de-
pende da velocidade e do alcance da 
vacinação e do consequente controle 
da COVID-19 e da agilidade das dis-
cussões para aprovação da Reforma 
Tributária. O crescimento econômico 
do Brasil requer uma indústria forte e 
competitiva.
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Confiança dos industriais mineiros 
permanece elevada
Manutenção da confiança em patamar elevado decorre 
do avanço da vacinação contra a Covid-19 

O Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI), divulgado pela 
FIEMG nesta segunda (19/07), ficou 
estável em julho, frente a junho, em 
62,4 pontos. A estabilidade foi resul-
tado da combinação de uma avaliação 
mais favorável do momento econômi-
co atual com um menor otimismo dos 
empresários para os próximos seis 
meses. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, 
e tem nos 50 pontos a linha divisória 
entre falta de confiança e confiança. 
A manutenção da confiança em pa-
tamar elevado decorreu do avanço 
da vacinação contra a Covid-19 e da 
continuidade do processo de retoma-
da da economia. O indicador cresceu 
13,6 pontos na comparação com ju-
lho de 2020 (48,8 pontos) e atingiu o 

maior valor para o mês desde 2010, 
quando marcou 63,1 pontos. O ICEI 
nacional aumentou 0,3 ponto em ju-
lho (62 pontos), frente a junho (61,7 
pontos), mostrando confiança dos 
empresários brasileiros. 

O ICEI resulta da ponderação 
dos índices de condições atuais e de 
expectativas, que variam de 0 a 100 
pontos. Valores acima de 50 indicam 
percepção de situação atual melhor e 
expectativa positiva para os próximos 
seis meses, respectivamente. O com-
ponente de condições atuais expan-
diu pelo terceiro mês consecutivo, em 
0,6 ponto, entre junho (56,5 pontos) 
e julho (57,1 pontos). Com esse au-
mento, o indicador acumulou alta de 

11,3 pontos nos três últimos meses. O 
índice sinalizou uma melhora da per-
cepção dos industriais com relação 
à situação atual das suas empresas e 
da economia mineira. Na comparação 
com julho de 2020 (35,8 pontos), o 
indicador avançou 21,3 pontos, sen-
do o mais elevado para o mês desde o 
início da série histórica. 

O componente de expectativas 
para os próximos seis meses recuou 
0,3 ponto em julho (65,1 pontos), 
ante junho (65,4 pontos), e mostrou 
empresários menos otimistas com re-
lação à economia do país. Em relação 
a julho de 2020 (55,3 pontos), o indi-
cador cresceu 9,8 pontos, e foi o mais 
alto para o mês em 11 anos.
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Confiança dos pequenos negócios 
mineiros em junho é a maior 
registrada este ano 
Índice chegou a 115 pontos no mês passado, indicando 
tendência de leve melhora nas atividades do segmento

Os pequenos negócios seguem 
mais confiantes na recuperação de 
suas atividades nos próximos meses, 
conforme mostra a pesquisa Índice 
Sebrae de Confiança dos Pequenos 
Negócios (ISCON) de junho. No mês 
passado, o ISCON ficou em 115 pon-
tos, sete acima do de maio. É o maior 
valor registrado até o momento, des-
de o início da série histórica do indi-
cador, em novembro do ano passado. 
A pesquisa foi realizada entre os dias 
08 e 21 de junho, com 1.029 empre-
endedores. A margem de erro é de 
3,1 pontos percentuais.

 A maior confiança registrada em 
junho é resultado, principalmente, 
da melhor avaliação dos empre-
sários em relação aos últimos três 
meses. O Índice de Situação Recente 
(ISR) aumentou 14 pontos em rela-
ção a maio (de 65 para 78). Já o Índi-
ce de Situação Esperada (ISE) subiu 
quatro pontos (de 129 para 133). O 
ISR e o ISE são subíndices do ISCON, 
mas o segundo tem peso duas vezes 
maior na composição do índice.

A elevação no ISR em junho indi-
ca que os empreendedores avaliaram 
a piora nos últimos três meses como 
menos acentuada. Já o aumento no 
ISE demonstra uma expectativa mais 
positiva para o próximo trimestre. “O 
ISCON havia sofrido uma forte queda 
em março e outra queda menor em 
abril, meses em que houve mais res-
trições na economia brasileira, por 
conta do recrudescimento da pan-
demia”, lembra Afonso Maria Rocha, 
superintendente do Sebrae Minas.

Segundo ele, o avanço da vacina-

ção, a liberação de funcionamento 
dos estabelecimentos, além da sina-
lização, no início de junho, de que o 
pagamento do Auxílio Emergencial 
seria prorrogado por mais três me-
ses, sendo pago até outubro, foram 
alguns fatores que contribuíram 
para o aumento da confiança dos 
empreendedores.  

 “Também houve o relançamento 
do Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Pronampe) no início de 
junho, e agora de forma permanen-
te, após sanção da lei aprovada pelo 
Congresso Nacional”, acrescenta Ro-
cha. O Pronampe facilita o acesso ao 
crédito pelos pequenos negócios e 
havia ficado suspenso por um tempo.

CONFIANÇA DOS SETORES 
ECONÔMICOS

A Construção Civil atingiu o se-
gundo maior valor do ISCON do ano 
em junho (123), atrás somente do 
obtido em fevereiro (126). A con-

fiança da Indústria e dos Serviços 
apresentou o maior valor no ano em 
junho (116). “O setor de Serviços 
está apresentando uma visível re-
cuperação da confiança desde maio 
depois de, por vários meses, ter sido 
um dos com menor ISCON, junto ao 
Comércio”, comenta Rocha. 

Já a confiança do Comércio regis-
trou em junho o segundo maior valor 
no ano até o momento (111), atrás 
somente do atingido em fevereiro 
(112), que foi muito próximo.

QUEM ESTÁ MAIS CONFIANTE

As empresas de pequeno porte 
(EPP) seguem mais confiantes, com 
ISCON de 125 pontos em junho. As 
microempresas (ME) registraram 116 
pontos e os microempreendedores in-
dividuais (MEI) atingiram 111. 

O ISCON que mais cresceu em ju-
nho, contudo, foi o dos MEI (10 pon-
tos), seguido pelas EPP (8 pontos) e 
as ME (2 pontos).
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Pequenos negócios recuperam perdas 
do primeiro trimestre de 2021
É o que aponta a Sondagem Econômica das MPE, elaborada pelo Sebrae em 
parceria com a FGV, com a retomada da confiança pelo 3º mês consecutivo

Em junho, a confiança dos em-
preendedores aumentou pelo tercei-
ro mês consecutivo, o que reforça a 
expectativa de recuperação do seg-
mento para os próximos meses, de 
acordo com a Sondagem de Micro e 
Pequenas Empresas, realizada pelo 
Sebrae em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). O Índice 
de Confiança de Micro e Pequenas 
Empresas (IC-MPE) subiu 2,4 pon-
tos, em junho, atingindo o patamar 
de 95,9 pontos, o maior nível desde 
novembro de 2020 (98 pontos). O 
crescimento da confiança dos em-
preendedores foi impactado tanto 
pela situação atual verificada em ju-
nho quanto pela expectativa para os 
próximos 3 meses, incluindo a con-
tratação de mão de obra.

Com esse resultado, no último 
trimestre, a confiança dos empreen-
dedores apresentou um incremento 
de 14,4 pontos, depois de ter apre-
sentado uma queda em março e ter 
chegado ao mesmo patamar da reces-
são de 2014 e a níveis semelhantes 
a meados de 2020. De acordo com o 
presidente do Sebrae, Carlos Melles, o 
bom resultado recuperou o que havia 
sido perdido no primeiro trimestre e 
representa um ambiente mais favorá-
vel para os pequenos negócios.

“O avanço da campanha de va-
cinação, que trouxe melhora nos in-
dicadores da pandemia, combinado 
com o auxílio emergencial e a MP do 
BEm ajudaram a melhorar a situação 
econômica e provocaram nos índices 
de situação atual um forte aumento. 
Também houve um avanço na expec-
tativa de contratação de mão de obra 
para os próximos meses por parte dos 

empreendedores”, destaca o Melles.

O IC-MPE agrega os índices de 
confiança dos três principais setores 
da economia - comércio, serviços e 
indústria de transformação - e todos 
apresentaram melhora, sendo que o 
melhor resultado , em junho, foi ve-
rificado no Índice de Confiança da 
Indústria (ICI-MPE), que apresentou 
aumento de 6,2, valor bem superior 
ao crescimento de maio que foi de 1,9. 
Com isso, a Indústria atingiu o pata-
mar de 103,9, o maior nível desde fe-
vereiro de 2021.

“Índices acima de 100 represen-
tam uma aceleração, o que é bem po-
sitivo. Problemas com estoques que 
vinham afligindo os empreendedores 

do setor foram amenizados o que pro-
vocou uma forte melhora nesse indi-
cador e na demanda prevista. Há tam-
bém uma expectativa de aumento da 
produção para o próximo trimestre”, 
observa Melles. O Índice de Confiança 
do Serviços apresentou avanço de 5,3 
pontos e o do Comércio, 1,3.

Indústria - O resultado otimista 
da confiança das MPE na Indústria foi 
impactado pelo aumento da satisfa-
ção das empresas sobre o momento 
atual e pelas perspectivas favoráveis 
em relação aos próximos meses. A 
parcela das empresas que mencio-
nam estoques excessivos reduziu de 
14,0% para 8,2%, enquanto a dos 
que consideram os estoques insu-
ficientes também reduziu, de 16,9 
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para 14,8%. Além disso, houve um 
aumento da percepção das micro e 
pequenas empresas da indústria de 
melhora da situação atual dos negó-
cios, em junho,*cujo indicador subiu 
3,2 pontos, e o do volume de deman-
da interna atual, 2,9 pontos. Entre 
os segmentos da indústria que mais 
influenciaram no resultado está o de 
alimentos. Já o vestuário, recuou 7,0 
pontos, para 80,9 pontos, mostrando 
*maior dificuldade de recuperação.

Serviços - O Índice de Confiança 
das MPE de Serviços (MPE-Serviços) 
cresceu 5,3 pontos em junho para 
92,2 pontos, o maior nível desde fe-
vereiro de 2020 (95,1 pontos). Com 
esta terceira alta consecutiva, o MPE-
-Serviços termina o segundo trimes-
tre recuperando totalmente as per-
das sofridas no primeiro trimestre 
do ano. A continuidade da recupera-
ção da confiança das MPE do setor 

de Serviços decorre da percepção de 
melhora dos empresários em relação 
a situação corrente e das perspectivas 
para os próximos meses.

A alta da confiança das MPE de 
Serviços ocorre em todos os seg-
mentos do setor, em especial o de 
serviços de transporte que subiu 8,9 
pontos, para 101,8 pontos, o maior 
nível desde janeiro de 2014 (102,2 
pontos). Os demais segmentos man-
têm a tendência de recuperação, mas 
ainda em patamares abaixo do nível 
neutro de 100,0 pontos. O índice de 
confiança subiu: 7,1 pontos, nos ser-
viços de informação e comunicação; 
4,7 pontos, nos demais serviços (ou-
tros); 4,0 pontos, nos serviços pro-
fissionais; e 2,0 pontos, nos serviços 
prestados às famílias.

Comércio - Pelo terceiro mês con-
secutivo, a confiança das MPE do Co-

mércio apresentou alta, apesar de uma 
desaceleração na velocidade de recu-
peração. O índice avançou 1,3 ponto, 
em junho, e subiu para 91,8 pontos, 
retornando ao mesmo nível de novem-
bro de 2020. Nos últimos 3 meses, a 
recuperação foi de 23,5 pontos na con-
fiança das MPE do comércio.

A alta no índice de comércio foi 
puxada pela situação atual, com a 
melhora da situação dos negócios e 
da demanda atual, em junho. O ín-
dice de expectativas, por outro lado, 
apresentou queda, tanto na tendência 
dos negócios, quanto nas vendas pre-
vistas. A melhora do comércio foi in-
fluenciada pela continuidade da recu-
peração do comércio de material de 
construção e pelo aumento do varejo 
restrito, segmento onde estão os bens 
de consumo mais imediato. Já o seg-
mento veículos, motos e peças, após 
dois meses de alta, recuou.

Simples é retirado do rol 
de renúncias tributárias
Sebrae comemora aprovação de emendas, na LDO, que beneficiam pequenos negócios

O Sebrae comemorou a aprovação 
das emendas na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias que retiraram o Simples 
Nacional do rol de renúncias tribu-
tárias sujeitas à inserção nas leis e 
quadros orçamentários. As alterações 
foram propostas pelos senadores Jor-
ginho Mello (PL/SC) e Izalci Lucas 
(PSDB/DF) e tiveram forte apoio dos 
parlamentares.

“As empresas de pequeno porte 
tiveram uma grande vitória no Con-
gresso Nacional. Com o novo texto, o 
Simples Nacional não será conside-
rado renúncia fiscal”, afirmou o pre-
sidente do Sebrae, Carlos Melles. Ele 
ainda apontou que as emendas apro-
vadas reafirmam a previsão constitu-
cional de tratamento diferenciado aos 

pequenos negócios, ratificam a posi-
ção doutrinária de não considerar re-
gimes constitucionais como renúncia 
e protegem o regime tributário de 
ataques com potencial de prejudicar 
os pequenos negócios.

Melles ressalta que os textos apro-
vados trazem justiça aos empreende-
dores do segmento e que a ausência 
do caráter de renúncia de receitas 
públicas, prevista no texto aprovado, 
impede não apenas a caracterização 
de um gasto tributário, mas tam-
bém a mensuração da suposta perda 
de arrecadação, durante o proces-
so orçamentário: “A aprovação das 
emendas foi uma decisão acertada 
do Congresso Nacional, pois retirou o 
Simples Nacional do rol de benefícios 

tributários sujeitos à inserção nas leis 
e quadros orçamentários” comenta.

Desde 2007, existem, em âmbito 
federal, três regimes tributários, todos 
de livre escolha por parte das micro e 
pequenas empresas, que podem esco-
lher entre o Simples Nacional, o Lucro 
Presumido e o Lucro Real. O presiden-
te do Sebrae chama a atenção para o 
fato de que, em 2018, as empresas do 
Simples recolheram tributos federais 
que representaram 8,2% da receita 
bruta total, enquanto as empresas do 
Lucro Real 6,99%. “Isso mostra que o 
percentual do Simples Nacional é su-
perior àquele do Lucro Real, regime 
que teria que ser considerado, por ex-
celência, como sistema tributário de 
referência”, pontua Melles.
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Vendas online representam mais da metade 
do faturamento de 30% dos MEI
Última edição da pesquisa de Impacto, realizada pelo Sebrae em 
parceria com a FGV, revela que, quando o assunto é comércio eletrônico, 
porte da empresa se sobrepõe ao segmento de atuação

As vendas pela internet aumenta-
ram com a pandemia do coronavírus 
e estão sendo responsáveis por parte 
significativa das vendas de produtos 
e serviços dos pequenos negócios.  A 
11ª edição da pesquisa “O Impacto da 
pandemia do coronavírus nos Peque-
nos Negócios”, realizada pelo Sebrae 
em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), detectou que mais da 
metade do faturamento de 1/3 dos 
microempreendedores individuais 
(MEI), que atuam nesse mercado, 
provém dessa fonte. Entre os donos 
de micro e pequenas empresas esse 
percentual cai para 22%.

De acordo com o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, vender pela 
internet foi um dos caminhos encon-
trados por cerca de 70% dos donos 
de pequenos negócios para driblar 
a crise, que obrigou que diversos es-
tados determinassem medidas res-
tritivas para conter a proliferação da 
Covid-19. “A necessidade de inovar 
e descobrir novas alternativas para 
manter a renda permitiu que muitos 
empreendedores passassem a ter a 
principal parte de seu faturamento 
nas vendas online. O curioso é que o 
público que mais tem se beneficiado 
é justamente o dos microempreende-
dores individuais”, enfatiza.

“O MEI depende mais das ferra-
mentas digitais do que as micro e pe-
quenas empresas. A pesquisa mostra 
que, quando o assunto é comerciali-
zação de produtos de forma online, 
pesa mais o porte do negócio do que 
o segmento de atuação dos empreen-
dedores”, destaca Melles. Entre as 21 

atividades analisadas, em 14, a impor-
tância do comércio eletrônico no fatu-
ramento foi maior para os MEI. Mais 
da metade dos microempreendedores 
individuais do Turismo alegaram ter 
mais de 50% das vendas oriundas da 
internet, seguidos pelos da Economia 
Criativa (46%), Indústria Alimentícia 
(45%) e Artesanato (43%).

Em uma outra edição da pesqui-
sa de Impacto, o Sebrae já havia de-
tectado que a plataforma Whatsapp 
é a preferida pelos empreendedores 
que se inseriram no mundo virtual, 
com 84% de adeptos. Cerca de 90% 
das empresas que exercem atividades 
como Artesanato, Beleza e Moda, e 
que digitalizaram sua comercializa-
ção, usam esse recurso para vender 
seus produtos e serviços. Instagram 
e Facebook são as próximas opções, 

com 54% e 51%, respectivamente e 
apenas 23% dos negócios vendem 
por sites próprios.

Presença Digital - O Sebrae dedica 
o mês de julho à temática da presença 
digital. Ao longo de todo o mês, será 
realizada uma série de atividades vol-
tadas ao debate sobre a importância 
da transformação digital nos peque-
nos negócios. A pesquisa de Impacto 
da Pandemia nas MPE mostra que 
quem aderiu às vendas online e soube 
explorar melhor as ferramentas sen-
tiu menos as consequências da crise. 
A comercialização de produtos pela 
internet foi acelerada pela pandemia. 
Por isso, conheça todas as soluções 
de gestão disponibilizadas, gratui-
tamente, pelo Sebrae e acompanhe 
a programação nas redes sociais da 
instituição.
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Uberlândia é a 2ª de Minas em geração  
de emprego no primeiro semestre de 2021
Caged aponta saldo positivo de 7.771 novas vagas no primeiro semestre 
deste ano; 1.320 delas somente em junho 
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Mesmo ainda diante das adver-
sidades causadas pela pandemia do 
novo coronavírus, Uberlândia tem 
mostrado seu potencial de recupera-
ção e avanço econômico com saldos 
positivos na criação de postos no 
mercado de trabalho. O Ministério 
da Economia divulgou, no dia 29 de 
julho, o balanço do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Ca-
ged), cujo dados apontam a criação 
de 7.771 novas vagas de emprego nos 
seis primeiros meses deste ano na ci-
dade. Dados foram alavancados pelo 
mês de junho, que sozinho registrou 
saldo positivo 1.320 novos postos. 

Esse resultado, referente ao primei-
ro semestre do ano, coloca Uberlândia 

como a segunda de Minas Gerais a mais 
gerar emprego no período. A cidade 
também figura entre as cinco cidades 
do interior do Brasil que mais abriram 
vagas em seis meses. No ranking geral, 
se posiciona como a 21ª em todo o Bra-
sil, a frente de 13 capitais, como Maceió 
(AL), Natal (RN), Vitoria (ES) e Floria-
nópolis (SC), por exemplo. 

“Apesar de todos os desafios, 
Uberlândia tem seguido o caminho 

do desenvolvimento. Os inúmeros 
anúncios feitos ao longo do ano, com 
investimentos em todos os setores, 
como na educação, saúde, mobilidade 
urbana, social, possibilitam esse resul-
tado positivo. Com muita austeridade 
e compromisso, a cidade avança e as 
melhorias refletem diretamente nes-
sa recuperação econômica, resultado 
em mais empregos e geração de renda 
para a nossa população”, disse o pre-
feito Odelmo Leão.
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Desmatamento de junho de 2021 confirma 
pior semestre na Amazônia desde 2016 

O desmatamento registrado em 
junho na Amazônia cresceu pelo ter-
ceiro ano consecutivo: foram 1.062 
quilômetros quadrados num único 
mês, observados pelo sistema Deter, 
versus 1.043 km2 em junho de 2020 
e 935 km2 em 2019. Houve uma que-
da em relação a maio desse ano, que 
apresentou um pico de 1.391 km2; 
contudo, confirma o primeiro semes-
tre com mais derrubada desde 2016, 
com 3.610 km2, ou 17% a mais do 
que o mesmo período de 2020 - fato 
já determinado na semana passada, 
quando faltavam números dos últi-
mos cinco dias de junho na divulga-
ção feita pelo INPE. 

O Deter costuma apresentar da-
dos subestimados em relação ao 
sistema oficial de monitoramento 
do desmatamento da Amazônia, o 
Prodes, que é divulgado anualmente. 
Contudo, indica tendências. 

"O aumento do desmatamento na 

Amazônia se confirma, o que é extre-
mamente preocupante. O sul da re-
gião pode sofrer uma seca mais pro-
nunciada em 2021, então o combate 
em campo será duplamente desafia-
dor para o governo federal", diz o pes-
quisador sênior do IPAM (Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia), 
Paulo Moutinho. 

Segundo estudo recém-lançado 
pelo IPAM e o Woodwell Climate Re-
search Center, existem 5 mil quilôme-
tros quadrados de vegetação desma-
tada desde 2019 esperando o fogo, 
e um efeito somado do fenômeno La 
Niña e o aquecimento de partes do 
Atlântico Tropical Norte pode criar 
condições mais secas para a região - o 
que facilita o espalhamento do fogo. 

O vice-presidente Hamilton Mou-
rão, que lidera o Conselho Nacional 
da Amazônia, afirmou que o objetivo 
da GLO (Garantia da Lei e da Ordem) 
na região nos próximos meses é redu-

zir em 10% o desmatamento. 

"É insuficiente: só a derrubada 
que acontece nas florestas públicas 
não destinadas, que é totalmente ile-
gal, responde por um terço de todo o 
desmatamento na Amazônia", afirma 
Moutinho. "A sinalização de que al-
guma ilegalidade é admitida, soma-
da a projetos como o PL 2633, que 
em nome da regularização fundiária 
pode anistiar grilagem, tendem a es-
timular ainda mais desmatamento." 

Outro ponto de preocupação é a 
falta de clareza sobre ações de coi-
bição das queimadas. "A publicação 
de uma moratória do fogo neste ano, 
como aconteceu no ano passado, 
deve ser seguida de apoio às brigadas 
em campo e a um trabalho de cons-
cientização em curto e médio prazo, 
para que o fogo deixe de ser usado 
na prática rural", explica o diretor de 
Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Territorial do IPAM, Eugênio Pantoja.
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Municípios de Minas Gerais foram os 
que mais desmataram a Mata Atlântica 
entre 2019 e 2020
Águas Vermelhas, Montalvânia, Pedra Azul, Ponto dos Volantes e 
Francisco Sá estão entre os 10 que mais desflorestaram o bioma no país. 
No total, 118 municípios mineiros aparecem na lista

Dos 3.429 municípios que com-
põem a Mata Atlântica, 439 (15%) 
desmataram o bioma entre 2019 e 
2020 – somando 13.053 hectares 
desflorestados. O ranking das dez ci-
dades que mais devastaram a cober-
tura vegetal, no entanto, se restringe 
aos estados de Minas Gerais, Bahia e 
Mato Grosso do Sul. 

Bonito (MS), município famo-
so pelo ecoturismo, foi onde houve 
o maior desmatamento no período 
analisado: foram 416 hectares. Em 
seguida vêm Águas Vermelhas (MG), 
com 369 hectares desflorestados, e 
Wanderley (BA), com 350. Em cada 
um desses três municípios o ritmo do 
desmatamento foi o correspondente 
a mais de um campo de futebol de por 
dia. Completam a lista Montalvânia 
(MG), com 286 hectares; Pedra-Azul 
(MG), com 286; Cotegipe (BA), com 
273; Ponto dos Volantes (MG), com 
220; Miranda (MS), com 219; Encru-
zilhada (BA), com 175; e Francisco Sá 
(MG), com 166. Apenas essas dez ci-
dades somam 21% do total desflores-
tado e 70% se concentram em apenas 
100 municípios de nove estados (MS, 
MG, BA, PI, PR, SC, SP, SE, RJ). No to-
tal, 118 cidades mineiras aparecem 
na lista. As informações completas 
podem ser acessadas em www.aqui-
temmata.org.br. 

“O desmatamento afeta direta-
mente a vida de cada pessoa que ha-
bita esses municípios”, explica Luis 
Fernando Guedes Pinto, diretor de 
Conhecimento da SOS Mata Atlântica. 

“Além de fazer com que as cidades se 
tornem cada vez mais quentes, a re-
dução das áreas verdes ameaça a dis-
ponibilidade e a qualidade da água. A 
crise hídrica que vivemos hoje é um 
reflexo disso. No caso de Bonito os 
danos podem ser ainda graves, pois 
coloca em risco o turismo que move a 
economia da cidade”, alerta.

A trajetória dos municípios 
piauienses merece destaque. Ao lon-
go da década passada, dois deles – 
Manoel Emídio (que se manteve no 
indesejável primeiro lugar no perío-
do anterior) e Alvorada do Gurguéia 
– apareciam como líderes entre os 
maiores desmatadores. Mas, este ano, 
o Piauí reduziu a derrubada em 76% 

em relação à última análise (soman-
do 372 hectares), com União sendo a 
cidade do estado a figurar mais alto 
na lista (11ª posição, com 165 hecta-
res). Além disso, são dois municípios 
do Piauí os que mantêm a maior área 
absoluta de mata em todo o bioma: 
Guaribas (176.477 hectares) e Canto 
do Buriti (118.411 hectares).

Os dados nacionais e por estado 
foram divulgados em maio no Atlas 
da Mata Atlântica, mostrando que o 
desmatamento entre 2019 e 2020 
nos 17 estados que compõem o bio-
ma caiu 9% em relação ao observado 
no período anterior. Por outro lado, 
em relação a 2017-2018, quando foi 
atingido o menor valor da série his-

Acervo Setur-MG / Breno Rodrigues

Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, é uma das cidades 
com mais desmatamento da mata atlântica
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tórica (11.399 hectares), houve um 
crescimento de 14%. 

Luis Fernando lembra que prati-
camente a totalidade dessa devasta-
ção é ilegal: o bioma, que hoje man-
tém apenas 12,4% da sua vegetação 
original, é protegido pela Lei da Mata 
Atlântica, que proíbe o desmatamen-
to a não ser em raras situações – 
como a realização de obras, projetos 
ou atividades de utilidade pública.

“Qualquer área desmatada na 
Mata Atlântica, por menor que possa 
parecer, é uma perda enorme. Não só 
deveríamos ter parado de destruí-la 
como já precisávamos ter dado um 
passo além, que é reverter parte das 
áreas degradadas por meio do reflo-
restamento”, afirma o diretor. Segun-
do ele, esse trabalho de recuperação 
é essencial para a sociedade e a eco-
nomia brasileiras, já que na região vi-
vem 70% da nossa população e estão 
concentrados 80% do PIB. “E também 
é fundamental para o planeta como 
um todo. Restaurar a Mata Atlântica, 
além de ser importante para conser-
var a biodiversidade e mitigar a emis-
são de gases-estufa, é uma forma de 
colaborar para que o mundo alcan-
ce o cenário de redução de 1,5°C de 
aquecimento global estabelecido no 
Acordo de Paris”, explica.

O levantamento, que contou com a 
execução técnica da Arcplan, foi reali-
zado por meio de imagens de satélite e 
tecnologias na área da informação, do 
sensoriamento remoto e do geopro-
cessamento. O projeto é fruto de um 
acordo de cooperação técnica pionei-
ro com o INPE, estabelecido em 1989, 
voltado a determinar a distribuição 
espacial dos remanescentes florestais 
e de ecossistemas associados da Mata 
Atlântica, monitorar as alterações da 
cobertura vegetal e gerar informações 
permanentemente aprimoradas e atu-
alizadas desse bioma.

O Atlas dos Municípios traz infor-
mações de todos os remanescentes 
de vegetação nativa e áreas naturais 

do bioma acima de três hectares. Para 
as cidades dos estados do Paraná, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo é possível obter dados acima 
de um hectare. “Os mapas, com a lo-
calização geográfica tanto das áreas 
de remanescentes de Mata Atlântica, 
como das áreas de desmatamento, 
oferecem à população de todos os 
municípios do bioma a oportunidade 
de cuidar de suas florestas e garantir 
os serviços ecossistêmicos, como a 
preservação do solo e a manutenção 
dos aquíferos. Sabendo onde o des-
matamento ocorre, podemos fiscali-
zar e reivindicar medidas de proteção 
ou de recuperação de nossas matas”, 
reforça Silvana Amaral, coordenadora 
técnica do Atlas pelo INPE.

Todas as informações estão dis-
poníveis no site www.aquitemmata.
org.br que, de forma prática e lúdica, 
apresenta mapas interativos e gráfi-
cos com as informações atualizadas 
sobre o desmatamento e o estado de 
conservação de florestas, mangues 
e restingas nos 3.429 municípios da 
Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica 
preparou ainda a cartilha Aqui Tem 
Mata?, um guia para estimular nos 
espaços escolares o diálogo sobre o 

meio ambiente e a Mata Atlântica – 
sua história, situação, biodiversidade 
e a importância de protegê-la. O rela-
tório completo do Atlas da Mata Atlân-
tica 2019-2020 pode ser acessado em 
www.sosma.org.br e em www.inpe.br.

A Fundação SOS Mata Atlântica 
é uma ONG ambiental brasileira que 
tem como missão inspirar a socieda-
de na defesa da Mata Atlântica. Atua 
na promoção de políticas públicas 
para a conservação do bioma mais 
ameaçado do Brasil por meio do mo-
nitoramento da floresta, produção 
de estudos, projetos demonstrativos, 
diálogo com setores públicos e pri-
vados, aprimoramento da legislação 
ambiental, comunicação e engaja-
mento da sociedade.

O Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE) foi criado em 
1961 com o objetivo de capacitar o 
país nas pesquisas científicas e nas 
tecnologias espaciais. Ao longo dos 
anos, suas atividades se ampliaram e 
a importância dos estudos vão desde 
assuntos complexos sobre a origem 
do Universo a aplicações de ciências 
como nas questões de desfloresta-
mento das nossas matas.

Luis Fernando Guedes Pinto, diretor de Conhecimento da SOS Mata Atlântica
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CENIBRA realiza campanha 
contra Incêndios florestais

O fogo utilizado para queimar 
lixo e limpar terrenos pode se espa-
lhar rapidamente e destruir áreas 
nativas e matar animais. Também 
devasta a vegetação e a matéria or-
gânica que protege o solo e pode 
ocasionar erosões e condução das 
partículas do solo para o interior de 
lagos e rios, comprometendo a qua-
lidade e a disponibilidade da água 
para as comunidades. Os incêndios 
podem atingir residências, escolas e 
hospitais, colocando em risco a vida 
das pessoas, e ainda agravar doen-
ças respiratórias.

Este é o alerta que faz a cam-
panha de prevenção e combate a 
incêndios da CENIBRA, cujo tema 
neste ano é: “Uma única chama põe 
a vida em jogo!”.

Em muitos casos, os incêndios 
provocados pela ação humana ficam 
fora de controle e causam graves 
prejuízos ao meio ambiente e à saú-
de pública. Por isso, a campanha tem 
o objetivo de conscientizar a popula-
ção sobre os malefícios e prejuízos 
trazidos pelas queimadas, princi-
palmente por aquelas causadas para 
limpeza de terrenos baldios e pre-
paro de áreas rurais para o manejo 
agropecuário. Práticas comuns que, 
em época de estiagem, aumentam os 
incêndios florestais.

A CENIBRA disponibiliza ao 
público um canal de comunicação 
0800 e um número de WhatsApp 
para que as pessoas possam comu-
nicar a ocorrência de fogo ou fuma-
ça nas áreas de plantio de eucalipto 
e matas nativas. Em caso de queima-
das, os números para contato são 
0800 283 1291 e (31) 97354-3333 
(WhatsApp).

A Empresa também incentiva 

o apoio mútuo entre vizinhos no 
combate aos incêndios florestais. 
Quando identificado no início, o 
fogo pode ser controlado com mais 
facilidade. Dessa forma, a CENIBRA 
sugere que a vizinhança utilize ce-
lulares e aplicativos de mensagens 
para manter uma rede de contatos 
que possa ser acionada tão logo um 
foco de incêndio seja percebido nas 
imediações.

Para prevenir incêndios flores-
tais, a Central de Monitoramento da 
CENIBRA (CFTV) conta com um siste-
ma inovador de inteligência artificial 
capaz de detectar fumaça a vários 
quilômetros de distância das torres 
onde as câmeras de segurança estão 
instaladas, o que permite a chegada 
das equipes de combate com mais ra-
pidez ao local, evitando que o fogo se 
propague.

O Grupo de Trabalho de Incêndios 

Florestais, formado por profissionais 
de diversos departamentos da Em-
presa, auxilia na elaboração e imple-
mentação de ações de melhorias que 
minimizam o potencial de ocorrência 
de incêndios, como o mapeamento 
dos pontos críticos de ocorrência de 
incêndio, o zoneamento das áreas em 
blocos estratégicos de prevenção e 
combate, busca de novas tecnologias 
de detecção e enfrentamento ao fogo 
de forma mais eficiente.

Além da campanha educativa, a 
CENIBRA atua diretamente nas co-
munidades, fazendo visita aos mora-
dores, para fomentar a consciência 
crítica em relação aos malefícios das 
queimadas.

A Empresa ressalta que a melhor 
arma contra o fogo é a prevenção. 
Causar incêndios e poluição em áreas 
urbanas ou rurais é crime e o infrator 
está sujeito a multas e até detenção. 
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Direcional Engenharia aprimora 
relação com cliente no ambiente 
digital e lança novo site 
Pioneira em vendas 100% online, Companhia investe em novos conteúdos, otimiza site, 
facilita navegação e torna mais ágil a jornada online de compradores de imóveis 

A Direcional Engenharia dá mais 
um passo para aprimorar a jornada 
digital de seus clientes e lança seu 
novo site - https://direcional.com.
br - . Pioneira nos processos de trans-
formação digital no setor nos últimos 
anos, sendo a primeira em vendas 
100% online, a Companhia agora re-
estrutura seu principal canal digital. 

O novo site utiliza geolocalização 
em tempo real para facilitar a nave-
gação do usuário, traz conteúdo mais 
ágil, oferece informações dos empre-
endimentos mais acessíveis, filtros 
simples e por região. Também apre-
senta novos conteúdos com imagens 
e vídeos para ajudar os clientes na 
tomada de decisão, orientações sobre 
procedimentos de compra de imóveis 
e para aprimorar seu estilo de vida. 

Para Adriano Nobre, diretor Co-
mercial e Incorporação da Direcional, 
as novas soluções otimizam os resul-
tados para os clientes e fortalecem 
a atuação das equipes de vendas e 
atendimento para abordagens mais 
assertivas. "Procuramos sempre apri-
morar a experiência do nosso cliente 
e como podemos entregar mais valor 
a ele. Estamos bastante atentos às 
oportunidades que o ambiente online 
vem proporcionado ao setor de cons-
trução civil, sobretudo nos últimos 
anos.", afirma. 

Recentemente, a companhia im-
plementou a solução da Hand Talk 
como ferramenta de acessibilidade. 
Ela realiza uma tradução em libras 
(Língua Brasileira de Sinais) por meio 
de um avatar chamado Maya, que faz 

leitura de texto e imagem, tanto na 
versão para desktops quanto para a 
mobile. O site da empresa também 
conta com um leitor para pessoas 
com deficiência visual. 

O investimento em tecnologia no 
relacionamento com clientes não é 
uma novidade para a empresa. Com 
a chegada da pandemia a empresa já 
estava preparada para operar de for-
ma 100% digital por meio de canais 

e redes sociais, hotsite, WhatsApp 
24 horas - solução vencedora de um 
dos principais prêmios do mercado 
imobiliário - chat online e telefone. O 
processo é inteiramente online, desde 
o contato inicial com um corretor, pas-
sando pela escolha do empreendimen-
to, pelo envio de documentação, pela 
aprovação do crédito, até a emissão e 
assinatura do contrato, com direito a 
videoconferência com o profissional 
que o está auxiliando na compra. 
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A Direcional Engenharia é uma 
das construtoras mais inovadoras do 
país, pioneira na implementação de 
métodos construtivos que garantem 
escala, produtividade e enormes ga-
nhos ambientais. Aparece como uma 
das maiores construtoras do Brasil 
no Ranking INTEC 2020, entidade 
que acompanha a evolução da cons-
trução civil há décadas. A companhia 
está listada no Novo Mercado, o mais 
elevado padrão de governança cor-
porativa na bolsa de valores B3, an-

tiga Bm&fBovespa. Está presente em 
14 estados brasileiros. Ao longo de 
seus 40 anos de fundação, superou 
a marca de 150 mil unidades entre-
gues e incorporadas nos segmentos 
de médio e alto padrão e empreen-
dimentos do Programa Casa Verde e 
Amarela, antigo Minha Casa Minha 
Vida, além de hotéis e empreendi-
mentos comerciais. 

Seu método construtivo propor-
ciona agilidade, eficiência das equipes, 

que podem ser treinadas localmente, 
e gera valor ambiental. Desenvolvidas 
em ciclos de construção reduzidos, 
as atividades no canteiro de obras 
alcançam 99% de industrialização e 
têm permitido a redução de 85% no 
volume de resíduos, em comparação 
ao método tradicional de alvenaria 
estrutural ao longo dos últimos 10 
anos. Essa atuação responsável e com 
uso intenso de tecnologia assegurou o 
título de Empresa Ouro, no Sinduscon-
-MG, na gestão de resíduos.

Josué Gomes da Silva é eleito 
novo presidente da Fiesp
Com 97% dos votos, Josué foi eleito para mandato de 2022 a 2025

Concorrendo em chapa única, o 
mandato de Josué Gomes da Silva se ini-
ciará em 1 de janeiro de 2022 e irá até 
31 de dezembro de 2025. A nova direto-
ria da Fiesp é composta pelos empresá-
rios Rafael Cervone, 1º vice-presidente, 
Dan Ioschpe, 2º vice-presidente e Mar-
celo Campos Ometto, 3º vice-presidente. 

O presidente das entidades, Paulo 
Skaf, parabenizou o vencedor, desta-
cou sua capacidade de liderança e rei-
terou o apoio a Josué. "Ele está eleito 
e terá apoio expressivo dos indus-
triais, o que se verificou na apuração. 
E as entidades estarão em boas mãos, 
de um empresário que tem seriedade, 
competência e força", ressaltou. 

Em relação ao momento atual, 
Skaf lembrou que seu trabalho conti-
nua até o dia 31 de dezembro e que 
trabalhará até o último dia e afirmou 
que está mobilizando outros setores 
produtivos para impedir que a Refor-
ma Tributária que está em discussão 
traga aumento de impostos. "Quando 
há dinheiro sobrando, se faz reforma. 
Quando falta dinheiro, a melhor re-
forma é o corte de gastos". 

O presidente eleito, Josué, disse 

estar honrado por haver recebido 
tantos votos e a confiança do empre-
sariado industrial. "Isso aumenta a 
responsabilidade, pois suceder Paulo 
Skaf é um desafio enorme, especial-
mente neste momento em que, pela 
primeira vez em décadas, a indústria 
de transformação apresentou parti-
cipação no PIB um pouco inferior a 

do setor agropecuário", observou o 
empresário, que também defendeu a 
retomada do crescimento do setor e o 
não aumento de impostos. 

As eleições da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) ocorreram no dia 5/7, na sede 
do prédio, na Avenida Paulista. 
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Anglo American implanta relógios 
inteligentes para manter o distanciamento 
de empregados nas operações 

Tecnologia e gestão de dados 
podem ser importantes aliados no 
combate à pandemia. Com esse dire-
cionamento, a Anglo American está 
utilizando de forma inovadora reló-
gios inteligentes que já existem no 
mercado. A empresa passou a usar 
os aparelhos para manter o distan-
ciamento mínimo de 1,5 metro entre 
seus empregados nas operações. 

A mineradora distribuiu cerca 
de 10 mil relógios para empregados 
próprios e terceiros em suas plantas 
em Minas Gerais, Goiás e Rio de Janei-
ro. Os aparelhos foram programados 
para emitir um alerta - visual, vibra-
tório e sonoro - sempre que se encon-
trarem a menos de 1,5 metro um do 
outro, avisando ao trabalhador que é 
necessário manter o distanciamento 
do colega. 

Os equipamentos também permi-
tem a realização de um rastreamento 
de contatos com 100% de confia-
bilidade nas unidades da empresa. 
Sempre que algum empregado testar 
positivo para Covid-19, a equipe de 
saúde entra em contato com todas as 
pessoas que registraram um encontro 
prolongado com aquele trabalhador 
para a tomada de medidas de pre-
venção, como exames e quarentena. 
Além disso, a empresa realiza testes 
periódicos em todos os empregados, 
tendo aplicado mais de 80 mil exames 
desde o início da pandemia. 

A utilização dos relógios inteli-
gentes mostra como a empresa bus-
ca soluções alinhadas às melhores 
práticas e tecnologias a nível global. 
Os equipamentos registram e trans-
mitem apenas os contatos feitos com 
outros aparelhos. Eles não monito-
ram os passos dos empregados. Além 
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disso, só funcionam nas dependên-
cias da empresa. As informações são 
guardadas de forma sigilosa apenas 
para análise da equipe de saúde, obe-
decendo à legislação vigente. "Nesse 
projeto, estamos aliando inteligên-
cia de dados e uma gestão de saúde 
assertiva para prevenção à Covid-19 
em nossas unidades", explica Siham 
Hassan, diretora de Tecnologia da In-
formação (TI) da Anglo American nas 
Américas. 

Segundo ela, a conexão entre os 
relógios é feita por bluetooth e os da-
dos são transmitidos por wi-fi sem-
pre que o equipamento se conectar à 
rede da própria empresa. A partir daí, 
as informações são enviadas a um 
servidor específico e passam a com-
por um painel de acompanhamento 
da saúde na empresa, sendo utiliza-
das junto a diversos outros dados que 
direcionam as decisões da minerado-
ra sobre a pandemia. 

Aldo Souza, diretor Técnico, de 
Projetos e Sustentabilidade da em-
presa, ressalta que o principal obje-
tivo é manter as equipes, seus fami-
liares e as comunidades que recebem 
as operações da empresa seguras 
durante a pandemia. "Inovação é uma 
das principais diretrizes do grupo 
Anglo American. Estamos avaliando o 
uso dessa tecnologia em outros pro-
cessos, além da gestão Covid-19. Isso 
pode ocorrer, por exemplo no contro-
le de acessos a áreas industriais e ou-
tros aspectos na gestão do futuro do 
trabalho", conta. 

CHATBOT

A Anglo American também im-
plantou, durante a pandemia, um 
sistema de autoavaliação dos empre-
gados sobre sintomas de Covid-19. 
Realizado via whatsapp por um cha-
tbot chamado Vitória, o sistema envia 
questões sobre sua saúde todos os 
dias antes do trabalho. Os funcioná-
rios devem responder e, caso apre-
sentem dois ou mais sintomas, rece-
bem automaticamente a orientação 

de ficar em casa. A equipe de saúde 
da empresa é então acionada para 
direcionamentos e realização de teste 
de Covid-19. 

Esse sistema é um suporte às de-
mais medidas de saúde e segurança 
contra o coronavírus e incentiva os 
empregados a estarem atentos aos 
primeiros sintomas da doença. Ele 
também permite à área de saúde atu-
ar de forma a prevenir a dissemina-
ção do vírus nas unidades. 

A Anglo American é uma em-
presa líder global em mineração e 
os SEUS produtos são essenciais em 
quase todos os aspectos da vida mo-
derna. O seu portfólio de operações 
competitivas de classe mundial, pro-

jetos em desenvolvimento e recursos 
não desenvolvidos, fornece metais e 
minerais para um mundo mais lim-
po, mais verde e mais sustentável, 
atendendo ao rápido crescimento 
das demandas de consumo das eco-
nomias desenvolvidas e em desen-
volvimento. 

Como produtora responsável de 
diamantes (através da De Beers), co-
bre, metais do grupo da platina, mi-
nério de ferro e carvão metalúrgico e 
níquel, além do projeto de nutrientes 
naturais em desenvolvimento e ope-
rações de carvão térmico planejadas 
para desinvestimento, a empresa está 
comprometida em atingir a neutra-
lidade nas emissões de carbono em 
nossas operações até 2040. 

Os Relógios inteligentes somente funcionam nas dependências da Anglo American: 
informações são sigilosas e usadas apenas para análise da equipe de saúde, de acordo 
com a legislação vigente para a Covid-19
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Usiminas premia ideias
de colaboradores 
Segunda edição de programa de intraempreendedorismo alcançou 
apontou ganhos potenciais de R$ 95 milhões anuais 

A Usiminas divulgou no início da 
semana as equipes vencedoras do 
ciclo 20/21 do seu programa inter-
no de estímulo à inovação, o InovaAí 
Ideias. Ao todo, foram mais de 1.100 
ideias inscritas, de colaboradores da 
Usiminas, Mineração Usiminas, So-
luções Usiminas e da Fundação São 
Francisco Xavier, braço social da em-
presa nas áreas de saúde e educação. 
Do total inscrito, 59 propostas chega-
ram até a fase prática e 30 foram pre-
miadas durante evento virtual. Cada 
ideia é desenvolvida por uma equipe 
e os integrantes das três primeiras 
colocadas nas diferentes categorias 
recebem premiação em dinheiro. 

No total, as 59 ideias testadas na 
prática indicaram ganho financeiro 
potencial de R$ 95 milhões anuais, 
conseguiram reduzir o nível de 82 ris-
cos operacionais mapeados, geraram 
dois pedidos de patentes já solicita-
dos e outros dois ainda em avaliação. 
"A cada R$1 investido no programa, 
alcançamos R$ 61 em ganhos poten-
ciais. São resultados importantes, que 
mostram que a inovação pode ser 
parte da rotina nas empresas e reve-
lam, ainda, a capacidade das equipes 
de buscar novas formas de realizar 
tarefas e mudar para melhor as for-
mas de trabalho", avalia Ericka Mene-
gaz, gerente de Inovação da Usiminas. 

Lançado em 2019, o programa 
busca estimular a inovação entre os 
colaboradores para a solução de gar-
galos ou para a melhoria de ativida-
des e processos, sejam diretamente 
ligados à produção ou em áreas de su-
porte como vendas ou supply chain. 
"No inovaAÍ Ideias não premiamos 
ideias dadas, mas ideias pilotadas em 
ambiente relevante, com mensura-

ção de ganhos potenciais no final do 
ciclo. Para garantir o compliance do 
programa contamos com o apoio de 
duas áreas da empresa no levanta-
mento dos benefícios: a Engenharia 
Industrial e a Segurança do Trabalho. 
Nosso compromisso é mostrar que 
inovar vale a pena e traz resultados 
para a empresa", conta Ericka. 

Após um filtro inicial com todas 
as propostas cadastradas, a equipe 
de Inovação, juntamente com repre-
sentantes de diversas áreas escolhem 
as propostas que receberão o apoio 
da companhia para avançar para as 
próximas fases. "Para isso, os colabo-
radores têm oportunidade de receber 
capacitações de inovação aberta como, 
por exemplo, o workshop "Criando 
uma Startup Interna", além participar 
de laboratórios, receber mentorias e 
até mesmo contratar startups para dar 
suporte ao desenvolvimento da sua 
ideia. Desta forma, o InovaAÍ Ideias é 
uma ação de intraempreendedorismo, 
inclusive com premiação financeira 
aos vencedores", explica a gerente. 

Estímulo à inovação - A Usiminas 
tem um histórico de quase cinco dé-
cadas de pesquisa e desenvolvimento 
voltado, em especial, para seus produ-
tos. Com o objetivo de ampliar a cul-
tura da inovação para todos os setores 
da empresa por meio da adoção da 
estratégia da inovação aberta, foram 
criados, em 2019, uma gerência cor-
porativa de inovação e uma platafor-
ma específica para o tema, o InovaAí. 
Desde então, a equipe tem trabalhado 
em diferentes frentes para fortalecer 
a cultura de inovação das empresas 
Usiminas, buscando a melhoria de 
processos, redução de custos e maior 
segurança nas operações, através da 

alavancagem de parceiras com ecos-
sistemas de inovação, e da execução 
de projetos pilotos de inovação. 

O InovaAí Ideias é uma das frentes 
de trabalho inserida nessa plataforma. 
Na primeira edição do programa, re-
alizada apenas com equipes das duas 
usinas, foram 343 ideias cadastradas 
e, das 13 finalistas, 6 foram premiadas. 
"Chegamos a um ganho financeiro po-
tencial anual de R$ 24 milhões e tam-
bém reduzimos o nível de 26 riscos 
operacionais", afirmOU Ericka. 

Além das ações com colaboradores, 
a Usiminas também tem investido na 
inovação aberta para buscar melhorias. 
A empresa recentemente passou a in-
tegrar a plataforma Innovation Latam, 
que reúne cerca de 20 mil startups bra-
sileiras e latino-americanas, lançando 
cinco desafios voltados para Gestão de 
Pessoas. A Usiminas também é uma das 
indústrias madrinhas do FIEMG Lab 4.0, 
considerado o maior programa acelera-
ção de startups para indústria do Brasil, 
além de ter sido premiada nos dois úl-
timos anos com uma das empresas que 
mais se relaciona com startups no país.
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CDL/BH celebra parceria com programa 
internacional de startups
Entidade também vai apoiar o programa ScaleUP para intermediar conexões 
entre as startups participantes do programa e varejistas da capital

A Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH) finalizou 
mais uma parceria de sucesso com o 
programa internacional ScaleUp In 
Brazil, uma iniciativa da Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (APEX-BRASIL),  Israel 
Trade & Investment Brazil e  Asso-
ciação Brasileira de Private Equity e 
Venture Capital (ABVCAP), para ace-
leração e mentoria de startups isra-
elenses que têm interesse em entrar 
no mercado brasileiro.

No fim de junho, o programa encer-
rou sua segunda edição, iniciada em fe-
vereiro de 2020, com apresentação das 
startups participantes e suas perspec-
tivas e soluções para o mercado nacio-
nal. A CDL/BH participou ativamente 
de diversas etapas do projeto. A atua-
ção da entidade foi desde a sessão de 
avaliação e seleção das startups até um 
painel de apresentação do ecossistema 
mineiro, mostrando aos interessados o 
potencial e os benefícios de se estabe-
lecerem no estado. Além da entidade, 
também participaram a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econô-
mico e o Órbi Conecta, aceleradora de 
projetos e conexões.

De acordo com o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, “a 
participação em eventos desta gran-
deza é fundamental para a econo-
mia da capital, especialmente neste 
momento de retomada”. O dirigente 
acredita que o fomento da presen-
ça de startups israelenses em Belo 
Horizonte será essencial para gerar 
negócios e promover novas ações de 
investimentos e trabalhos na cidade.

Além da participação no progra-
ma, a CDL/BH irá apoiar o programa 
ScaleUP para intermediar conexões 
entre as startups participantes do 
programa e varejistas da capital. 

"É uma maravilhosa oportunida-
de de abrir o ecossistema local para 
startups e empresas israelenses. 
Enxergamos esta relação como uma 
importante ponte para conectar ino-
vações internacionais ao mercado 
local. Contamos com a CDL/BH como 
grande parceira na promoção interna 
das conexões e, também, no apoio às 
atividades das startups israelenses”, 
pontua Itzhak Reich, Cônsul Chefe da 
Missão Econômica e Comercial de Is-
rael em São Paulo.

Ao longo das duas 
edições, a primeira foi 
realizada em 2019 e 
também contou com a 
participação da CDL/
BH, o ScaleUP in Brazil 
registrou números 
significativos:

110

12

16

15

+ de 260

+ de  
30 milhões

+ de 50

INSCRIÇÕES

STARTUPS ACELERADAS

REUNIÕES COM POTENCIAIS 
CLIENTES

POCS  
(PROVAS DE CONCEITO)

CONTRATOS ASSINADOS

PROFISSIONAIS  
CONTRATADOS NO BRASIL

CAPTADOS NO BRASIL PARA 
OPERAÇÃO E ATIVIDADES DE 

PESQUISA E DESENVOLVI-
MENTO (P&D) NO PAÍS.
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Embaixador dos Estados Unidos 
visita a FAEMG

Todd Chapman, Roberto Simões, Katherine Ordoñez e Vânia Resende.

O embaixador dos Estados Unidos 
no Brasil, Todd Chapman, visitou, hoje, 
a sede do Sistema FAEMG/SENAR/
INAES/Sindicatos, juntamente com 
a cônsul dos EUA em Belo Horizonte, 
Katherine Ordoñez, e a especialista co-
mercial do Departamento de Comércio 
dos EUA em Minas Gerais, Vânia Resen-
de. O encontro teve o objetivo de estrei-
tar relações e trocar informações sobre 
o agronegócio mineiro e dos EUA, meio 
ambiente, inovação e possibilidades de 
parcerias, principalmente com empre-
sas norte-americanas de base tecnoló-
gica. Eles aproveitaram para cumpri-
mentar a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minas Gerais por 
seus 70 anos, completados hoje, no Dia 
do Produtor Rural Mineiro.

 “Recebemos o embaixador neste que é um dia muito importante para a FAEMG, 
por completar 70 anos, e por ser o Dia do Produtor Rural Mineiro. São 70 anos 
de trabalho que movimentam um agronegócio diversificado e sólido. A visita nos 
ajudou a abrilhantar ainda mais esta data especial.”

Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG

“É um grande prazer estar aqui na FAEMG em uma data tão importante, cele-
brando 70 anos de sua organização. É motivo de orgulho. Chego aqui com o dese-
jo de fortalecer mais a parceira dos Estados Unidos com o Brasil. O agronegócio 
mineiro é fantástico, tão produtivo, moderno. Ficamos felizes em poder pensar 
em novas parcerias entre o agro mineiro e os Estados Unidos, em tecnologia e 
em outras áreas. Esperamos continuar avançando juntos, no apoio ao produtor 
rural e nas relações entre Minas Gerais e os Estados Unidos.”

Todd Chapman, Embaixador dos Estados Unidos no Brasil

 “A visita foi ótima para conhecermos um pouco mais sobre o trabalho da 
FAEMG, especialmente nas áreas de meio ambiente, inovação e tecnologia da 
agricultura. E para parabenizarmos a Federação por estes 70 anos. Esperamos 
poder construir mais pontes e parcerias com os EUA nestas áreas. O agronegócio 
mineiro é gigante. É muito importante para a economia mineira e para as nossas 
relações bilaterais.”

Katherine Ordóñez, cônsul do Estados Unidos
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Rádio Itatiaia consolida transição 
para nova gestão
Diogo Gonçalves assume presidência no lugar de Emanuel Carneiro

A transição do comando da Rádio 
Itatiaia está consolidada. Diogo Dias 
Gonçalves, novo presidente, responde 
pela empresa. Ao seu lado, como vice-
-presidente de Operações e Rede, está 
o jornalista João Vítor Xavier, há 21 
anos na emissora. No dia 1º de julho, 
Diogo Gonçalves se reuniu com os cola-
boradores para fazer o comunicado. A 
aquisição de 100% da emissora, funda-
da em 1952, pelo empresário Rubens 
Menin ocorreu no último mês de maio.

A cerimônia que oficializou a en-
trega de comando da emissora acon-
teceu na sede da Itatiaia, no bairro 
Bonfim, em Belo Horizonte. Emanuel 
Carneiro, que comandava a empresa 
desde 1994, fez a transferência oficial 
da presidência a Diogo, que estava 
acompanhado de Rubens Menin. “Te-
nho muito a agradecer ao Emanuel 
pela gentileza e cuidado em me re-

ceber de forma tão afetuosa e respei-
tosa. É nesse clima que quero seguir 
ao lado dos colaboradores da Itatiaia, 
nos fortalecendo mutuamente no de-
safio de dar continuidade à história 
de sucesso da Rádio de Minas”, agra-
deceu o novo presidente.

Ao assumir oficialmente a empre-
sa, Diogo Gonçalves reforça o com-
promisso de Menin em atuar pelo for-
talecimento do legado construído ao 
longo dos 70 anos de história da Ita-
tiaia. Sua gestão, garantiu ele, será de 
valorização dos pilares da marca: jor-
nalismo sério, que dá voz à sociedade, 
e a excelência na cobertura esportiva.

Com experiências de destaque em 
gestão na Fiemg e na Usiminas, Diogo 
Gonçalves tem vasto conhecimento 
nas áreas de planejamento financei-
ro, finanças, contabilidade, economia, 

jurídica, entre outras. Suas experiên-
cias incluem a Conferência Steel & Mi-
ning Credit Suisse, em Londres/ING e 
a Conferência Anual NIRI - Nacional 
Investor Relations Institute, Orlando/ 
EUA, além do reconhecimento da Ins-
titucional Investor entre os melhores 
executivos de Relações com Investi-
dores da América Latina na categoria 
Siderurgia e Mineração.

Já passou pela Superintendência de 
Defesa da Indústria da FIEMG (2018 a 
2021); Presidência do Conselho Deli-
berativo da Mais Previdência (2018 a 
2021); Gestão de Planejamento Finan-
ceiro e de Relações com Investidores na 
LOG CP, empresa do grupo MRV (2017 
a 2018) e Gerência de Relações com In-
vestidores na Usiminas (2004 a 2016). 
Suas crenças de atuação para um ne-
gócio forte e de vida longa são planeja-
mento, organização e estratégia
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Apoio aos municípios e programa  
de desenvolvimento do Estado marcam 
semestre da Assembleia Legislativa de Minas
Presidente da ALMG, Agostinho Patrus, destaca ações de retomada da economia, pauta 
municipalista, projetos sociais, enfrentamento à pandemia e fiscalização do Executivo 

O apoio aos municípios mineiros, 
o combate à pandemia e a promoção 
do desenvolvimento social e econô-
mico estão entre as pautas que mar-
caram o semestre da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG). Por 
meio da apresentação, discussão e 
aprovação de importantes projetos, o 
Parlamento mineiro obteve alta pro-
dutividade ao longo dos últimos seis 
meses, com atuação voltada, ainda, ao 
fortalecimento do papel fiscalizador 
da Poder Legislativo.

Na avaliação do presidente da 
ALMG, deputado Agostinho Patrus 
(PV), os resultados concretos apresen-
tados à sociedade mineira devem-se ao 
empenho de deputadas e deputados, 
que têm como foco dos trabalhos a 
busca por mais qualidade de vida para 
as pessoas. “Tivemos um semestre de 
muita dedicação e, sobretudo, de mui-
tas conquistas para o nosso Estado. A 
cidadã e o cidadão mineiro estão – e 
sempre estarão – no centro de nossos 
trabalhos”, afirmou.

Dentre as ações de destaque, Agos-
tinho Patrus classificou como “vitória 
de Minas Gerais” a destinação direta e 
desburocratizada de R$ 1,5 bilhão, aos 
853 municípios mineiros, do acordo 
firmado entre a Vale e o Estado como 
reparação pela tragédia ocorrida em 
Brumadinho. “A Assembleia garantiu 
que o recurso chegue diretamente às 
prefeituras, sem necessidade de con-
vênio, com agilidade. É nas cidades que 
as pessoas vivem, é onde as demandas 
são mais urgentes. Ninguém sabe me-
lhor como gerir esse recurso do que os 
prefeitos”, afirmou.

Conforme definição conduzida por 
Agostinho Patrus, o Governo de Minas 
vai transferir os recursos em três par-
celas, sendo 40% até 30 de agosto de 
2021, 30% até 31 de janeiro de 2022 
e outros 30% finais até 1º de julho de 
2022. Cada município receberá um 
montante proporcional ao número de 
habitantes. “Levar diretamente aos mu-
nicípios esse recurso é renovar a demo-
cracia”, avaliou o presidente da ALMG. 
A verba deverá ser aplicada em obras 
e investimentos que tragam benefícios 
efetivos aos cidadãos, com rigorosa fis-
calização no uso dos recursos.

RECOMEÇA MINAS

Outra importante ação realizada 
pela Assembleia neste primeiro semes-
tre de 2021 foi a elaboração da lei que 
cria o programa Recomeça Minas, vol-
tado à recuperação e retomada do de-
senvolvimento no Estado. A lei, fruto de 
projeto que teve Agostinho Patrus como 
primeiro signatário, define normas para 

a regularização de dívidas tributárias, 
oferecendo descontos e até isenções no 
pagamento de taxas e multas, o que as-
segura aos empreendedores o fôlego ne-
cessário para reaquecer seus negócios e, 
com isso, manter e gerar empregos.

“A Lei do Recomeça Minas, iniciativa 
pioneira da Assembleia, está baseada em 
dois conjuntos de medidas: um para in-
centivar a regularização tributária, outro 
para proporcionar a recuperação das ati-
vidades mais impactadas pela pandemia. 
Soma-se a isso o incremento na própria 
arrecadação do Estado”, explicou o pre-
sidente da ALMG. A criação da lei contou 
com a realização de 16 grandes encon-
tros regionais, conduzidos por Agostinho 
Patrus, para coletar as propostas de re-
presentantes municipais, entidades civis, 
empresas e trabalhadores.

Uma das principais propostas in-
corporadas ao longo das discussões foi 
o Força Família, auxílio no valor de R$ 
600, a ser pago em parcela única até 
novembro deste ano, a mais de 1 mi-
lhão de famílias que se encontram em 
situação de extrema pobreza. Outra ini-
ciativa importante, ainda no contexto 
do Recomeça Minas, é a desoneração 
da cesta básica, isentando produtos do 
ICMS até 90 dias após o encerramento 
do estado de calamidade pública decor-
rente da covid-19.

“Precisamos amparar as famílias 
mineiras. São ações urgentes. Milhares 
sofrem com a fome, o desemprego e a 
pobreza. O Força Família, bem como a 
desoneração da cesta básica, serão fun-
damentais para reduzir o sofrimento 
dessas pessoas e dar o mínimo de alen-
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to às famílias já tão vulnerabilizadas. É 
um apoio necessário àqueles que mais 
precisam”, disse Agostinho Patrus.

FISCALIZAÇÃO E COMBATE  
À PANDEMIA

O papel fiscalizador novamente teve 
função determinante na atuação do Le-
gislativo mineiro. Uma nova edição do As-
sembleia Fiscaliza foi realizada, com dez 
reuniões em que secretários de Estado 
e dirigentes de entidades da administra-
ção direta e indireta foram sabatinados 
por parlamentares, para apresentação 
de informações sobre a gestão de suas 
respectivas áreas. Os gestores também 
prestaram contas sobre compromissos 
assumidos na edição anterior, realizada 
em novembro de 2020, e sobre ações do 
Estado no enfrentamento à covid-19. 

Mais uma ação importante relativa 
à pandemia foi a instalação da Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 
Fura-Filas da Vacinação. A comissão 
iniciou trabalhos em março e encerrou 

em julho. O relatório final das investiga-
ções, encaminhado ao Ministério Públi-
co Estadual, apontou indícios de irre-
gularidades na vacinação de servidores 
estaduais. Já no início deste mês de ju-
lho, a ALMG instalou a CPI da Cemig. O 
objetivo é apurar possível prática ilegal 
e antieconômica na gestão da compa-
nhia. Os trabalhos serão prolongados 
ao longo do segundo semestre.

O enfrentamento à pandemia, em 
diferentes frentes, continua sendo prio-
ridade na Assembleia Legislativa. Um 
marco da atuação da ALMG foi o anún-
cio, feito pelo presidente Agostinho Pa-
trus em abril, de destinação de R$ 30 
milhões para a produção da vacina con-
tra covid-19 pela Universidade Federal 
de Minas Gerais. O imunizante está em 
fase de testes e o recurso, inserido nos 
termos do acordo da Vale, deve ser libe-
rado até o início do próximo ano.

Entre outras importantes ações, a 
ALMG aprovou ao longo deste semestre 
o reconhecimento ou prorrogação de 

decretos municipais de estado de cala-
midade, em razão da covid-19. No total, 
até o momento, mais de 500 prefeitu-
ras mineiras – 60% do total – já tiveram 
decretos aprovados pela Assembleia, o 
que garante aos municípios maior au-
tonomia para combater os efeitos da 
pandemia. A mesma medida foi adota-
da com relação ao Governo de Minas, 
que teve o decreto de calamidade pú-
blica em âmbito estadual prorrogado 
pelo Legislativo até o final deste ano.

“O cenário adverso que enfrenta-
mos jamais vai nos impedir de dedicar 
nosso trabalho a promover melhorias 
nos serviços públicos, de forma a aten-
der as pessoas com mais oportunida-
des de emprego, mais acesso à saúde, 
melhores escolas, enfim, mais quali-
dade de vida. O próximo semestre nos 
reserva novos desafios e a Casa do Povo 
vai se dedicar ainda mais em cumprir 
sua missão de representar cada um dos 
quase 22 milhões de mineiros nos qua-
tro cantos do nosso Estado”, concluiu o 
presidente Agostinho Patrus.

COMENDA - Alysson Paolinelli 
é homenageado pela OAB

Os principais nomes do agro-
negócio mineiro e brasileiro foram 
homenageados pela Comissão do Di-
reito do Agronegócio da Ordem dos 
Advogados do Brasil de Minas Gerais 
(OAB/MG). 

Entre os agraciados com a premia-
ção estão Roberto Simões, presidente 
da FAEMG-Federação da Agricultura 
e Pecuária de Minas Gerais; Carlos Al-
berto Teixeira de Oliveira – presiden-
te e editor/geral de MercadoComum; 
Jacques Gontijo – ex-presidente da 
Itambé; Mário Campos – Presidente 
do SIAMIG; Gilman Viana Rodrigues 
-ex-presidente da FAEMG, todos eles 
agraciados com a Comenda e Grande 
Colar Digital Nacional Ministro Alys-
son Paolinelli, dada a personalidades 

que se destacaram por sua atuação no 
setor do agro. 

O principal homenageado no 
evento foi o ex-ministro Alysson Pa-

olinelli (foto), que 
dá nome à comen-
da, devido a sua 
atuação em prol do 
agronegócio. 

O evento teve 
a participação do 
presidente da ins-
tituição, Raimundo 
Cândido Júnior, do 
presidente do Sena-
do, Rodrigo Pache-
co e do governador 
Romeu Zema. 
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Assim falava Millôr
Jornalista, Escritor 
– Presidente 
da AMULMIG 
– Academia 
Municipalista de 
Letras de Minas 
Gerais

CESAR VANUCCI

Millôr Fernandes, escritor, jor-
nalista, dramaturgo, poeta, char-
gista, carioca do Méier, como 
costumava dizer, deixou legado 
que o coloca num grupo seleto 
de intelectuais, que na lida fas-
cinante da palavra, sabe aliar 
faiscante talento, conhecimento, 
erudição, sensibilidade, sabedo-
ria ao humor mais requintado. 
Provas abundantes de tudo isso 
podem ser colhidas nos livros 
e peças que escreveu e publi-
cações com as quais colaborou. 
Na antiga revista “O Cruzeiro”, 
ganhou notoriedade nacional, 
mantendo, anos a fio, o “Pif-Paf”, 
duas páginas com textos e char-
ges de humor, utilizando o pseu-
dônimo Vão Gôgo. Suas criações 
artísticas, seu verbo pujante às 
vezes lírico, incandescente na 
crítica, foram lidas e apreciadas 
por multidões de leitores, den-
tro e fora do Brasil, durante bom 
pedaço de tempo, e numerosos 
veículos de comunicação. Entre 
eles: “Veja”, “Jornal do Brasil”, 
“Folha de São Paulo” e Pasquim”.

Abaixo, para deleite de meu 
reduzido - posto que culto e 
leal - leitorado, alguns ditos e 
conceitos produzidos pelo no-
tável patrício. Foram extraídos 
de livros e também do sítio “O 
Pensador”, na internet.

• Sobre a amizade: “A verdadeira 
amizade é aquela que nos 
permite falar, ao amigo, de todos 
os seus defeitos e de todas as 
nossas qualidades.” 

• Chato: “Indivíduo que tem mais 
interesse em nós do que nós 
temos nele”. 

• Pais e filhos: “Pais e filhos não 
foram feitos para ser amigos. 
Foram feitos para ser pais e filhos”.

• Aniversário: “Aniversário é uma 
festa, pra te lembrar, do que resta”. 

• Argumento: “Por mais violento 
que seja o argumento contrário, 
por mais bem formulado, eu tenho 
sempre uma resposta que fecha a 
boca de qualquer um: “Vocês têm 
toda a razão.” 

• Dinheiro: “O dinheiro não só 
fala, como faz muita gente calar 
a boca”. 

• Erro: “Errar é humano. Ser 
apanhado em flagrante é burrice”. 

• Morte: “O pior não é morrer. É não 
poder espantar as moscas”. 

• Esquerda e direita: “A diferença 
fundamental entre Direita e 
Esquerda é que a Direita acredita 
cegamente em tudo que lhe 
ensinaram, e a Esquerda acredita 
cegamente em tudo que ensina”. 

• Avião: “Basta um avião sacudir 
um pouquinho mais, e logo todos 
os passageiros ficam parecidos 
com a foto do passaporte”. 

• Problema: “Não há problema 
tão grande que não caiba no dia 
seguinte”. 

• Risos: “O homem é o único animal 
que ri e é rindo que ele mostra o 
animal que realmente é”. 

• Comunicação: “Só depois que a 
tecnologia inventou o telefone, o 
telégrafo, a televisão, a internet, 
foi que se descobriu que o 
problema de comunicação mais 
sério era o de perto”. 

• Pílula: “Você pode evitar 
descendentes. Mas não há 
nenhuma pílula para evitar 
certos antepassados”. 

• Dinheiro: “O que o dinheiro faz por 
nós não é nada em comparação 
com o que a gente faz por ele”. 

• Escritores: “Certos escritores se 
pretendem eternos e são apenas 
intermináveis”. 

• Direita e esquerda: “Não gosto da 
direita porque ela é de direita, e 
não gosto da esquerda porque ela 
é de direita”. 

• Jornalismo: “Jornalismo é 
oposição. O resto é armazém de 
secos e molhados.” 

• Diferença: “A diferença entre a 
galinha e o político é que o político 
cacareja e não bota o ovo”. 

• Conclusão: “Cada um tira dos 
acontecimentos a conclusão que 
bem entende”. 

• Visitas: “A oportunidade só bate 
uma vez. Quem bate inúmeras 
vezes são as visitas chatas”. 

• Democracia: “Se o governo 
continuar permitindo que 
algumas pessoas pensem pela 
própria cabeça; e se continuar 
permitindo espetáculos como 
este, com tudo que a gente já 
disse e ainda vai dizer - nós 
vamos acabar caindo numa 
democracia!” 

• Hai-Kais: “Olha, / Entre um pingo 
e outro/A chuva não molha”. 

• Exótico, /O xale da velha /Na 
jovem é apoteótico”. 

• “A vida é um saque/Que se faz no 
espaço/Entre o tic e o tac”. 

• “Eis o meu mal./A vida pra mim/
Já não é vital”. 

• “Com que grandeza/Ele se elevou 
/às maiores baixezas!”

“O cara só é sinceramente ateu 
quando está muito bem de saúde.” 
(Millôr Fernandes)
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Um dia, a catedral
Advogado

JOSÉ MARIA COUTO MOREIRA

Um dia, e será em breve tem-
po, a capital do Estado acor-
dará em galas para a abertura 
das portas, para nossa visita-
ção permanente, da soberana 
na arquitetura e na autoridade 
eclesiástica - a Catedral Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
- um monumento imponente 
nascido do sonho do venerá-
vel Dom Antônio dos Santos 
Cabral e tornado realidade 
pelo dinamismo e sublime 
obsessão de nosso arcebispo 
Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo. Este dia da consagração 
da Catedral Cristo Rei marcará 
uma nova etapa da igreja em 
Belo Horizonte, e a capital es-
tará inserida no conjunto das 
comunidades mundiais que 
possuem um templo magní-
fico, uma construção de traço 
incomum, arrojado, um palá-
cio de deslumbrante beleza. 
Seu desenho, concebido pela 
vanguarda arquitetural lide-
rada pelo genial Niemeyer, 
dir-se-ía mesmo por sua alma 
de abundante altruísmo, abri-
gará os serviços religiosos e a 
moderna doutrinação da igre-
ja católica, a que nossa dio-
cese aderiu com entusiasmo, 

irradiando sua ação, aberta e 
solidária, para uma movimen-
tação de atendimento social 
intenso. Para tanto, a base ter-
ritorial do futuro templo per-
mitirá acolher 20.000 pessoas. 
Este será o grande resultado 
do esforço que a arquidiocese 
desenvolve ao acrescentar al-
turas a este majestoso projeto. 

O edifício merecerá, certa-
mente, a admiração perma-
nente de todos, pois as linhas 
originais que o desenharam 
assim o sugere, o interior 
esplêndido na dimensão de 
suas dependências fascinarão 
o observador, a que se jun-
tarão as peças de uma apro-
priada decoração. Tudo que 
poderá exprimir homenagem 
ao virtual Ocupante daque-
le cenário fantástico estará 
presente, homenagem que 
se completará com a fiel e 
numerosa assistência ali per-
signada que virá de todos os 
recantos da cidade e do país. 

Enquanto isto, a edificação 
prossegue em ritmo acelera-
do, garantido pela oferta da 

população que generosamen-
te acorreu ao chamamento 
da igreja e do projeto, que 
ecoará em todo o mundo pela 
incrível e inédita plasticidade 
e leveza que lhe atribuiu seu 
criador. A sugestão de uma 
mão posta ao céu não é um 
delírio poético ou estético 
que lhe atribuiu seu inspira-
dor, mas o momento apoteó-
tico da concepção, uma prova 
em concreto, permanente, de 
que pedir é preciso, é o que 
deseja a família crística em 
nossa passagem pela terra. 
A linguagem arquitetônica 
usada por Niemeyer, alçando 
a mão aos céus, é herança da 
imagem da catedral de Brasí-
lia, sua obra prima, gloriosa-
mente repercutida no mundo. 

Ao lado da alegria da comu-
nidade cristã, Belo Horizon-
te dela se vale para ter-se a 
cidade internacionalizada, 
detentora de atração monu-
mental em que se encontra 
presente a mais pura criação 
de uma prancheta aplaudida 
e vitoriosa em chãos de todo 
o planeta.
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Cuba: liberdade x revolução 
Victor Missiato é 
doutor em História, 
professor de 
História do Colégio 
Presbiteriano 
Mackenzie Brasília. 
Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas 
Psicossociais sobre 
o Desenvolvimento 
Humano (Mackenzie/
Brasília) e 
Intelectuais e 
Política nas Américas 
(Unesp/Franca).

VICTOR MISSIATO 

Um dos principais mitos fun-
dadores da modernidade é a 
revolução. Sua origem advém 
do latim revolutio, que signifi-
ca, basicamente, o ato de dar 
voltas. Antigamente, revolução 
era um termo utilizado para 
designar o movimento circular 
de astros no universo. Ordem, 
previsibilidade e simetria, por-
tanto, compunham a interpre-
tação do termo revolução em 
tempos pré-revolucionários. 
Tudo começou a mudar quan-
do um novo tempo histórico se 
formou no continente europeu. 
De acordo com o historiador 
alemão Reinhart Koselleck, em 
sua célebre obra Futuro Passa-
do - Contribuição à semântica 
dos tempos históricos, esse 
novo tempo histórico (moder-
nidade) procurou romper a 
dimensão do futuro em relação 
ao passado. Romper a ordem, 
viver o imprevisível e destituir 
as simetrias hierárquicas dos 
poderes nobiliárquicos passou 
a compor a nova interpretação 
do conceito de revolução. 

Desde os séculos XVII e XVIII, 
diversas foram as revoluções 
sociais que procuraram criar 
seus símbolos revolucionários. 
Muitas vezes se apropriando de 
rituais religiosos, as revoluções 
modernas construíram suas ba-
ses por meio dos escombros das 
instituições destruídas, toman-
do aqui a expressão utilizada 
pelo pensador francês Alexis de 
Tocqueville, em Antigo Regime 
e Revolução. Foi através dessa 
visão de mundo, que os mitos 

fundadores da revolução foram 
criados. No processo de forma-
ção da América, o mito revolu-
cionário também foi estabeleci-
do enquanto tempo fundador do 
“novo” continente. Nos EUA, os 
chamados founding fathers até 
hoje são encarados como a base 
identitária da nação. No México, 
a Revolução de 1910 é vista, por 
muitos, como a porta de entrada 
à modernidade social latino-
-americana no século XX. 

Provavelmente, o último 
grande mito revolucionário 
latino-americano tenha sido 
a Revolução Cubana, ocorrida 
em 1959. Inicialmente uma re-
volução liberal e nacionalista, 
a experiência cubana se trans-
formou em uma revolução so-
cialista entre os anos 1961-62. 
Pregando o surgimento de um 
“novo homem”, Fidel Castro e 
seus companheiros abalaram 
o tempo histórico ao saírem 
de Sierra Maestra e propor 
uma refundação da identidade 
cubana e latino-americana. Um 
homem guerrilheiro, militante, 
radical nas ações, reacionário 
nos costumes, violento contra o 
inimigo e fiel a sua causa. 

Desde a sua eclosão, o mito cuba-
no se espraiou pelo continente, 
arregimentando diversos movi-
mentos em favor da libertação 
nacional e imperialista. Libertar-
-se para o comunismo cubano 
nunca significou liberdade in-
dividual. A liberdade para Fidel 
Castro significa desprender-se 
das causas individuais em nome 

do coletivo, do partido, da pátria. 
Em 1968, quando diversas ban-
deiras eram hasteadas mundo 
afora em favor dos direitos de 
ser humano, a partir de uma 
multiplicidade do que significa 
ser humano, a Cuba comunista 
institucionalizava a repressão 
violenta contra qualquer orien-
tação sexual não condizente com 
seus preceitos revolucionários. 
Desde o início, quando qualquer 
voz opositora ao regime apon-
tasse qualquer tipo de desvio, a 
repressão vinha por meio de ex-
purgos, prisões e assassinatos. 
Portanto, não é de se estranhar 
que as manifestações do último 
domingo tenham sido tratadas 
como “contrarrevolucionárias” 
a mando de interesses norte-
-americanos, embora os vídeos 
divulgados na internet retratem 
uma população carente e cons-
ciente de suas necessidades e 
vontades. 

Como uma das primeiras medi-
das para amortecer o impacto 
dos movimentos sociais, o regi-
me cubano, um dia após as ma-
nifestações, derrubou a internet 
em todo o país. Para além dessas 
primeiras medidas autoritárias, 
o dilema que estará posto a 
partir de agora será o seguinte: 
conseguirá o regime cubano ar-
refecer novamente a rebeldia de 
seu próprio povo contra o seu 
sistema, inspirando-se no comu-
nismo chinês enquanto controle 
social com liberdade de merca-
do, ou haverá uma implosão do 
comunismo enquanto regime 
político na ilha caribenha?



V A R I E D A D E S1 1 4 EDIÇÃO 292AGOSTO 2021
MERCADOCOMUM

Brasil bate recorde de consumo  
de vinho em ano de pandemia

O brasileiro nunca consumiu tanto vinho 
como neste último ano de pandemia. Em 
média foi consumido 2,78 litros de vinho 
per capita, o que representa um aumento 
de mais de 30%.

É o que releva um estudo divulgado pela pla-
taforma CupomValido.com.br que reuniu da-
dos do Statista, Euromonitor e Nielsen, sobre 
o consumo de vinho no Brasil e no mundo.

O consumo total foi de 501 milhões de li-
tros (contra 383 milhões no ano anterior), 
um valor nunca atingido na história. Ao 
considerar todos os países da América La-
tina, o Brasil ficou só atrás da Argentina. 
Do total de 83 milhões de consumidores 
de vinho no Brasil, 46% tomam vinho pelo 
menos uma vez por semana, e 53% pelo 
menos uma vez por mês.

VINHOS PREFERIDOS  
PELOS BRASILEIROS

O vinho tinto é o preferido dos brasileiros, 
com 55% da preferência. O vinho branco 
fica em segundo lugar, com 25%. E por 
fim, o vinho do tipo rosé está em terceiro 
lugar de preferência nacional, com 20% 
do total. No caso vinho tinto, o tipo prefe-
rido dos brasileiros são os da uva Malbec, 
originária da França e com quase 59% do 
plantio mundial. Em sequência seguem 
os tipos Cabernet Sauvignon e Merlot, 
respectivamente.

Para os vinhos do tipo branco, a primeira 
opção é a do tipo Chardonnay, mais conhe-
cida como a “Rainha das uvas brancas”. A 
uva do tipo Sauvignon Blanc e Moscato, 
seguem na segunda e terceira posição, res-
pectivamente.     

Aproximadamente 59% dos consumidores 
de vinhos no país tem mais de 35 anos. Além 
disso, 30% dos consumidores desta bebida, 
utilizam os canais digitais, como portais ou 

lojas online para comprar vinhos.

Os brasileiros também podem são conside-
rados consumidores abertos à novas expe-
riências, já que mais de 70% estão dispos-
tos a provar novos tipos vinhos, não ficando 
preso só a uma marca ou subtipo de uva.

VINHOS NACIONAIS  
VERSUS IMPORTADOS

Segundo a pesquisa, no Brasil, 69% do total 
de vinho consumido é nacional, contra 31% 
importado. A alta do dólar foi um dos princi-
pais contribuidores pela queda no consumo 
de vinhos importados em comparação com o 
ano anterior.

Mais de 42% de todos os vinhos impor-
tados, são provenientes do Chile. Seguido 
por vinhos importados da Argentina e Por-
tugal, com 16% e 15%, respectivamente. O 
estado brasileiro que mais importou vinho, 
foi a Santa Catarina, com 30% da importação 
total. Seguindo por São Paulo em segundo, e 
Espírito Santo em terceiro.

CENÁRIO MUNDIAL  
DO CONSUMO DE VINHO

O vinho mais vendido do mundo é o da marca 
Barefoot dos Estados Unidos. O segundo mais 
vendido é a Concha y Tore do Chile. E a marca 
Gallo, também dos Estados Unidos, segue em 
terceira posição. Os Estados Unidos é o país 
que mais consome vinho do mundo, no to-
tal são mais de 33 milhões de hectolitros 
por ano, ou 13% do consumo mundial. A 
França e Itália seguem em segunda e ter-
ceira posição, respectivamente.

Levando em consideração o consumo per 
capita, a ordem muda, e a França segue na 
liderança, seguido por Portugal na segun-
da posição.

Confira o infográfico completo a seguir:

Pesquisa revela aumento histórico de mais 
de 30% no consumo de vinho
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Região Sudeste tem 5,379 milhões  
de números de telefone cadastrados  
na plataforma Não Me Perturbe 
Plataforma faz parte das medidas de autorregulação implantadas pelas 
operadoras de telecom e bloqueia números de celular e telefone fixo para 
não receber chamadas de telemarketing de telecom e bancos 

A Região Sudeste tem 5,379 mi-
lhões de números de telefones cadas-
trados na plataforma Não Me Perturbe 
para não receber chamadas de telema-
rketing de empresas de telecom e de 
bancos. Distribuídos por estado, o nú-
mero de telefones bloqueados é: 4,023 
milhões em São Paulo, 725 mil em Mi-
nas Gerais, 501 mil no Rio de Janeiro e 
130 mil no Espírito Santos. A platafor-
ma está em operação desde julho de 
2019 e já tem 8,12 milhões de números 
de telefone cadastrados em todo o Bra-
sil. A iniciativa, criada pelas operadoras 
de telecom, faz parte das medidas de 
autorregulação do setor para melhorar 
a relação com os consumidores. 

O Sudeste ocupa três das quatro 
primeiras posições no ranking de Es-
tados com maior número de telefones 
bloqueados. Na região, os acessos 
fixos e celulares totalizam 135,665 
milhões. São Paulo é o líder do país 

em bloqueios, tendo quase 31 vezes o 
número de bloqueios do último colo-
cado da região, o Espírito Santo. 

As pessoas que quiserem bloque-
ar seus números de celular e telefone 
fixo para não receber ligações de tele-
marketing de empresas de telecom e 
serviço consignado de bancos devem 
fazer o cadastro diretamente no site 
https://www.naomeperturbe.com.
br/ ou por meio dos Procons em todo 
o país. O bloqueio ocorre em até 30 
dias após o cadastro no site. 

"A Não me Perturbe se tornou uma 
plataforma bastante efetiva para con-
trolar e reduzir o número de ligações 
indesejáveis. Em 2019, 48% das cha-
madas de telemarketing eram feitas 
pelas operadoras. Já em 2020, depois 
da implantação da plataforma, esse 
percentual caiu para 6%", comentou 
o presidente executivo da Conexis 

Brasil Digital, Marcos Ferrari, citando 
dados do aplicativo Truecaller. 

A plataforma passará agora por 
um aprimoramento e um controle 
maior da atuação dos parceiros das 
operadoras para reduzir ainda mais 
as chamadas, com identificação, noti-
ficação e penalidades para os chama-
dores mais reclamados. A sugestão 
de novas medidas de autorregulação 
para telemarketing estão sendo apre-
sentadas a autoridades do setor. 

A autorregulação atua dentro de 
procedimentos mais modernos de re-
gulação responsiva com o objetivo de 
melhorar a relação com os consumido-
res. Desde março de 2020, além do tele-
marketing, o Sistema de Autorregulação 
das Telecomunicações (SART) vem atu-
ando em outras frentes de autorregula-
ção, com a implantação dos normativos 
de Atendimento, Cobrança e Oferta. Os 
normativos trazem orientações para as 
prestadoras no relacionamento com os 
usuários e contaram com a participação 
próxima da Anatel e dos conselheiros in-
dependentes que compõem o SART. 

A Conexis Brasil Digital reúne as 
empresas de telecomunicações e de 
conectividade, que são a plataforma 
da economia digital, da sustentabili-
dade e da conexão de todos os brasi-
leiros. A Conexis, dentro de um movi-
mento de transformação digital pelo 
qual o mundo está passando, vem 
substituir a marca do SindiTelebrasil, 
reforçando o propósito do setor de te-
lecomunicações de digitalizar o País e 
de conectar todos os brasileiros. 
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Uma politica para o crescimento - 
Com os olhos em 2022

Advogado, ex-
Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Desde o fim da Segunda Guerra 
até os dias de hoje nenhum país 
transformou sua economia e 
tornou-se desenvolvido sem a 
liderança deliberada do Estado 
e sem as principais instituições 
da economia de mercado. As 
economias centralizadas do 
tipo soviético, como sabemos 
bem, terminaram em grande 
fracasso. Do mesmo modo, os 
países em que o Estado esteve 
ausente tampouco foram capa-
zes de cruzar a linha que leva à 
prosperidade.

A lição a se extrair da história é 
que Estado e mercado são insti-
tuições complementares e não 
faz sentido coloca-los em polos 
opostos. O que é preciso é que o 
Estado seja público e o mercado 
seja livre. Toda a discussão pu-
ramente ideológica, separando 
visões de esquerda e liberalis-
mo econômico não leva a qual-
quer resultado, pois pretendem 
atribuir valor universal a ideias 
que dependem do tempo, das 
circunstâncias e do lugar onde 
se aplicam. Além de inúteis são 
discussões que nos afastam das 
soluções dos problemas reais.

Na vida das sociedades há coi-
sas que só podem ser realizadas 
pelo Estado e outras que são me-
lhor produzidas pela iniciativa 
privada. O máximo de benefício 
se alcança quando as duas esfe-
ras não se confundem, ou seja, 
quando o Estado não se pro-
põe a produzir bens e serviços 
que se vendem nos mercados e 
quando o interesse privado não 
interfere na produção de bens 
públicos. Quando estes papéis 
se confundem o Estado torna-

-se mau empresário e a esfera 
essencialmente pública torna-
-se privatizada. Este é um risco 
sempre presente no capitalismo 
e vem ameaçando a democracia.

Um dos bens públicos por ex-
celência são as políticas econô-
micas destinadas a promover 
o crescimento da economia. 
Entre os vários e às vezes con-
flitantes objetivos de uma so-
ciedade um dos mais essenciais 
é a prosperidade econômica 
para a maioria das pessoas. O 
livre funcionamento das forças 
de mercado quase nunca é ca-
paz de realizar isto pois, o que 
move a decisão das empresas é 
o retorno financeiro do inves-
timento e não as necessidades 
de bem-estar da população. 
Hoje podemos saber com cer-
teza que isto se faz pela ação 
simultânea e complementar do 
dinamismo empresarial e da 
qualidade da vida política.

Vivemos hoje na política um 
dos momentos mais baixos da 
nossa história.  Temos um go-
verno sem projeto e sem rumo 
e um parlamento fragmentado 
em facções desconectadas e 
sem compromisso. Para piorar, 
nos tornamos uma sociedade 
marcada pela descrença, pela 
desconfiança, e pelo rancor. 
Neste ambiente caminhamos 
para eleições gerais em que se 
escolherá que maioria teremos 
e para quê. A pergunta a fazer é 
como poderemos construir um 
novo projeto de economia e de 
país nestas condições.

As eleições de 2018 foram tra-
vadas num ambiente de grande 

vazio de ideias, numa disputa de 
rejeições e ódio, em que o futuro 
do país não esteve em cogitação. 
O resultado que colhemos são 
mais quatro anos perdidos e a 
incerteza de ainda sermos capa-
zes de regeneração.

Em outros momentos nosso 
país foi capaz de renascer e 
de recuperar-se, mesmo de-
pois de crises políticas e eco-
nômicas tão graves como as 
que vivemos hoje, como o fim 
do regime militar e as conse-
quências do governo Collor. É 
perfeitamente possível que se-
jamos capazes de fazê-lo mais 
uma vez. Para isso, no entanto, 
é necessário que se apresente 
ao povo um projeto de país, um 
horizonte de nossas possibili-
dades e não apenas um perfil 
de personalidade ou um arran-
jo de interesses.

Há muito tempo o desenvolvi-
mento econômico deixou de 
estar presente na agenda dos 
governos. Sem a sua iniciativa 
e liderança não vamos superar 
os anos perdidos. A estagnação 
brasileira tem uma forte ten-
dência para se perpetuar sem a 
intervenção do poder e dos re-
cursos do Estado, único agente 
que tem autonomia para que-
brar os elos do círculo vicioso. 

Um projeto político que colo-
que o Estado a serviço deste 
objetivo seria capaz de reinven-
tar o sentido de uma campanha 
eleitoral, oferecendo ao povo 
brasileiro não uma oportunida-
de de trocar os grupos no Poder, 
mas a esperança de se inventar 
um novo país.
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Um candidato de centro
Engenheiro, 
empreendedor, 
conselheiro da Escola 
de Associativismo; Ex-
Senador pelo Espírito 
Santo e ex-Presidente 
da Federação das 
Indústrias do Estado 
do Espírito Santo.

SERGIO ROGERIO DE CASTRO

Existirá um só candidato re-
presentando o pensamento 
do equilíbrio entre as convic-
ções fugazes, apaixonadas, 
da direita e da esquerda? É 
a vontade de muitos, arrisca-
ria até a dizer que da maio-
ria dos eleitores brasileiros. 
Quem torce pelo surgimen-
to de um bom candidato de 
centro, que reúna todas as 
forças políticas à exceção das 
extremas direita e esquerda? 
A maioria dos eleitores bra-
sileiros, acredito! Mas por 
quê? Pergunta infantil, mas 
precisa ser escrita, falada, 
divulgada, comunicada ur-
gentemente antes que esta 
opção deixe de existir pelo 
aparecimento de inúmeras 
candidaturas. Muitos can-
didatos, representando um 
mesmo conjunto de crenças 
e de planejamento, costu-
mam explicar facilmente a 
vitória do egoísmo, da arro-
gância e da vaidade, as der-
rotas de maiorias divididas. 
Infelizmente já vi este filme 
várias vezes, em todo tipo de 
pleito para o Executivo: pre-
feito, governador, presidente 
da república. Não gostaria de 
ver em 2022.

Estou preocupado com a pró-
xima eleição para a Presidên-
cia da República. Não interes-
sa ao país uma divisão entre 
extremistas de direita e de es-
querda. A polarização gera ca-
lor, divisão, balbúrdia, atraso 
ou desenvolvimento tímido, 
desemprego, pobreza e mui-
tas outras consequências in-
desejáveis. Precisamos de luz, 
união, cooperação, otimismo 
do povo, geração de empregos 
e de distribuição de riquezas.

Temos até boas opções colo-
cadas de um bom candidato 
das forças políticas de centro. 
Pessoalmente tenho minhas 
preferências, mas o impor-
tante mesmo é que haja um 
só candidato, que reúna todos 
os que rejeitam os extremis-
tas e a divisão do país. Este é 
o primeiro passo do roteiro 
da vitória.

Será que vamos conseguir? 
É muito difícil, bem sei, mas 
vale a pena tentarmos. É mui-
to desejável, inteligente, ne-
cessário, melhor para o Brasil 
e para todos os brasileiros. 
Por quê não direcionarmos 
todos os nossos esforços para 

convencer outros eleitores 
dessa nossa crença? Por quê 
não conversarmos com nossa 
família, com nossos amigos, 
com nossos colegas de traba-
lho, com nossos companhei-
ros de associações e conheci-
dos políticos sobre essa nossa 
preocupação? Por quê não 
ventilarmos mais incisiva-
mente os nomes que entende-
mos poder representar essa 
união das forças políticas mo-
deradas, com possibilidades 
boas de sucesso eleitoral? Por 
quê não nos valermos da nos-
sa capacidade de influenciar 
pessoas para conseguirmos 
mais votos para essa opção 
de um só candidato de centro, 
equilibrado, que declare ex-
plicitamente sua intenção de 
não se reeleger?

Trata-se de um sonho? Não, 
não se trata de um sonho! É 
algo factível, plausível. Basta 
que os egos e as vaidades se-
jam controladas e que o amor 
pela pátria seja maior do que o 
orgulho envolvido na disputa 
para ocupar o cargo mais im-
portante da República, exibir, 
vaidoso, a imponente e bonita 
faixa presidencial brasileira.
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Reforma Tributária 
vista com simpatia

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.

LUIS PAULO ROSENBERG

Um bom sistema tributário 
deve conciliar pelo menos três 
objetivos, frequentemente 
conflitantes: simplificar o pro-
cesso de declaração e controle 
dos impostos; gerar o menor 
nível de distorção na operação 
da economia e ser instrumento 
de justiça social.

Note como a compatibilização 
destes objetivos é complica-
da: se a prioridade for para a 
simplicidade, o imposto sobre 
transações financeiras, a fi-
nada CPMF, seria o campeão. 
A cada movimentação, pinga 
centavos no Tesouro, sem eva-
são ou complicações na decla-
ração pelo contribuinte. En-
tretanto, o estrago que ela faz 
sobre os outros dois objetivos 
é devastador: uma empresa 
com integração vertical (pro-
duz da semente até a colocação 
do produto no varejo) seria tri-
butada uma vez, ao passo que 
se a operação se der em etapas 
sucessivas, a cada avanço, uma 
cobrança. Ademais, operações 
de ricos e de pobres pagam a 
mesma taxa, uma alienação 
social imperdoável. Não é por 
outra razão que nenhum país 
sério a adotou.

Para minorar a distorção na 
operação da economia com 
justiça social, melhor tributar 
o indivíduo do que a empresa. 

Este enfoque peca no objetivo 
da simplicidade, afinal é mais 
fácil controlar a declaração de 
imposto de milhares de empre-
sas do que de milhões de indi-
víduos contribuintes. Lamen-
tável, mas assim é o mundo: 
que a tecnologia seja recrutada 
por contribuintes e Fisco para 
enfrentar a complexidade, lem-
brando que, frequentemente, 
simplicidade e estupidez cami-
nham de mãos dadas.

Quanto ao objetivo de o siste-
ma ser justo, esta meta é secun-
dária em países como Japão e 
Dinamarca, pois a distribuição 
de renda de partida já é bas-
tante equalitária. Mas, no Bra-
sil, o país com a pior relação do 
mundo entre desenvolvimento 
e equidade, a mobilização da 
tributação para mitigar a con-
centração de renda deve ser 
prioridade absoluta.

Estes conceitos devem ser lem-
brados, quando o governo en-
via uma proposta de reforma 
tributária ao Congresso. Ape-
sar de receber críticas justifi-
cadas, o projeto tem um mérito 
central: mesmo os que não a 
consideram um passo adiante 
na direção certa, devem aceitar 
que ela dá um passo atrás da 
direção errada.

Críticas válidas:  por que fatiar 

uma reforma, em vez de enca-
minhar um todo harmônico e 
completo ao debate? E, com 
tantos projetos já no Parla-
mento, versando sobre impos-
tos indiretos, qual o sentido de 
abrir uma nova frente de con-
flito, lidando com o espinhoso 
assunto do imposto de renda? 
Finalmente, discutir reforma 
tributária antes de redimen-
sionar a redução do gasto pú-
blico é tentar cortar, com só 
uma perna da tesoura; melhor 
seria fazer a reforma fiscal, 
onde a tributária seria apenas 
um capítulo.

Mas, quem já teve oportuni-
dade de negociar propostas 
econômicas no Congresso 
sabe que lá o rio não necessa-
riamente corre para o mar. Há 
que escutar as velhas raposas 
e encontrar a via de menor 
resistência. E, como ensina o 
provérbio chinês, não importa 
a cor do gato, desde que pegue 
o rato; talvez, haja fundamento 
na estratégia de fatiamento.

O que precisa ser dito é que 
“nunca antes neste país” foi 
proposto um projeto que ao 
mesmo tempo alivia a tributa-
ção sobre carentes e empresas 
e tributa a receita dos 5% mais 
ricos. E o destaque vai para o 
tratamento proposto a lucros e 
dividendos: queda substancial 

Em momento de atividade debilitada, introduziu-se uma 
impedância à retomada da atividade. É um exemplo do círculo 
vicioso pessimismo-irracionalidade-retrocesso, induzido pelo 
desalento imposto pela pandemia
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do imposto sobre o lucro de 
empresas e taxação progressiva 
sobre dividendos, exatamente 
o reverso da legislação atual. 
Assim, um banco hoje é tribu-
tado em mais de 50% do seu 
lucro, mas quem recebe seus 
dividendos é isento. Ora, o ban-
co, como qualquer empresa, é o 
local onde talentos, tecnologia e 
criatividade se unem para aten-
der a necessidades do mercado. 
Como tal, devem receber a me-
nor tributação possível, para 
que a premiação que recebem 
dos seus clientes seja reinvesti-
da em mais emprego e na satis-
fação do consumidor.

Entretanto, se a escolha legiti-
ma dos controladores for por 
distribuir este lucro, que tais 
dividendos sejam oferecidos 
à tributação, de acordo com a 
tabela progressiva do imposto 
de renda das pessoas físicas. 
Enquanto o lucro permane-

cer gerando riqueza no banco, 
que seja tributado a 10 ou 15 
%. Uma vez distribuído, uma 
viúva que receberá dividendos 
gerados por algumas ações 
herdadas do finado, provavel-
mente nada deverá ao Fisco. Já 
os gatos gordos, pagarão pela 
faixa mais alta da tributação. 
Como está a lei hoje, a viúva e 
o controlador sofrem a mesma 
expropriação, concentrada no 
lucro do banco, independente 
do destino que os acionistas 
estabeleçam para o lucro.

Na busca da progressivida-
de, vão também as propostas 
de limitar a adoção do lucro 
presumido somente para em-
presas menores e a de corrigir, 
pela inflação passada, as fai-
xas de tributação do imposto 
sobre pessoas físicas. Aquela, 
acaba com a injustiça dos con-
troladores de grandes con-
sultorias pagarem proporcio-

nalmente menos imposto de 
renda do que seus celetistas; 
a segunda, elimina uma for-
ma calhorda e disfarçada do 
governo valer-se da inflação 
para elevar a tributação sobre 
as classes mais baixas.

Sabemos que a proposta vai 
ser torpedeada pelos da elite 
que preferem viver em con-
domínios fechados, com segu-
ranças à sua volta e em carros 
blindados, a serem taxados, 
como ocorre em todas as eco-
nomias capitalistas modernas. 
E que será aprimorada pelos 
parlamentares conscientes, 
que buscarão mapear os limi-
tes do possível. Mas ela só será 
aprovada se os agraciados com 
um padrão de vida abastado 
apoiarem a iniciativa, que pode 
ter seus defeitos, mas que dará 
uma feição mais justa à nação 
que estamos construindo. 

Fonte: Investing.com – 14.07.2021

O Brasil reúne condições para 
construir uma mineração forte com 
investimentos captados em Bolsa

JOSÉ FERNANDO COURA E LUIZ AZEVEDO

No Brasil, o setor mineral vive 
uma dicotomia. Estamos en-
tre os maiores produtores de 
comodities minerais, mas, con-
centrados em ferro e ouro que 
representam 85% das nossas 
exportações. Temos um número 
ínfimo de mineradores de gran-
de porte, apenas uma empresa 
brasileira se destaca entre as 15 
maiores empresas do mundo, 
ocupando o terceiro lugar.  Chi-
na, Canadá e Inglaterra lideram 
o ranking com três companhias 
cada e a Austrália possui duas. 

Há muito tempo temos dito 
que no Brasil se produz miné-
rio, mas se corre atrás de capi-
tal e empresas no exterior!

Esta realidade para ser mudada 
carece de investimentos, capital 
de risco que permita diversi-
ficar nosso portfólio e a nossa 
base de empresas produtivas. 
Ora, mas aqui tem grandes 
produtoras! Porém, acertada-
mente, essas empresas não têm 
interesse e nem devem se per-
mitir a uma diversificação. Prin-

cipalmente porque sua base de 
investidores assim prefere, e 
porque a diversificação se torna 
muito complexa dado o geren-
ciamento e a racionalização de 
recursos humanos e tecnológi-
cos.  Afinal, nunca se pode ser 
bom em tudo... 

BHP e a RTZ são bons exem-
plos. Cada vez mais vemos ne-
las uma concentração e espe-
cialização no minério de ferro. 
Papel que igualmente seguiu a 
Barrick, Newmont e Kinross 

José Fernando Coura  
trabalha no setor 
mineral desde 1977. 
É Engenheiro de 
Minas, empresário do 
setor de Mineração 
e Siderurgia. 
Presidente do Conselho 
Deliberativo do 
Sindiextra e Vice-
presidente da FIEMG
Luís Azevedo trabalha 
no setor mineral 
desde 1986. É geólogo 
e advogado, tendo 
participado na 
listagem de mais de 
13 Juniors nas Bolsas 
de Londres, Canadá 
e Austrália. Vice 
Presidente do Comin – 
Comissão de Mineração 
da CNI-Confederação 
Nacional da Indústria; 
Presidente da ABPM  
e Sócio Fundador da 
FFA Legal.
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Fonte: TMX, The MiG Report. (*) Dados até abril de 2021

no Ouro, a Codelco, Freeport e 
a Antofagasta no Cobre.

Se para as empresas, a diversifi-
cação é tão difícil, para o país é 
uma necessidade. Porém, para 
diversificar nosso portfólio de 
comodities e empresas, pre-
cisamos de investimento. Um 
tipo de investimento especial - 
o Micro Cap pode ser a solução.  
Essa micro-capitalização, inspi-
rada nos EUA e que já existe há 
décadas no Canadá, Austrália, e 
no Reino Unido, possui uma de-
dicação de capitalização pouco 
sofisticada e menos regulada, 
justamente para atingir um 
mercado de empresas menores 
cujo valores  de mercado se-
riam de até 50 milhões de dóla-
res canadenses. 

Para se ter uma ideia, no TMX 
(Bolsa do Canadá), o que aqui 
definimos como Micro Caps, 
constituem um total de 25 em-
presas no TSX, e na TSX-V são 
742 empresas, números base-
ados em valores de mercado e 
divulgados pelo TMX, em abril 
deste ano.  Cabe salientar que 
as Micro Caps do Canadá hoje 
acumulam um valor de merca-
do de11,1 bilhões de dólares 
canadenses e fazem o Canadá 
crescer e desenvolver suas 
minas rapidamente. E mais, 
permite aos profissionais ca-
nadenses participarem ativa-
mente do crescimento econô-
mico destas empresas.  

Cada processo de IPO e Capi-
talização envolve dezenas de 
profissionais altamente espe-
cializados, e muito bem remu-
nerados entre geólogos, enge-
nheiros de minas, consultores 
ambientais, economistas, con-
tadores, advogados, auditores, 
banqueiros e brokers. O custo 
desse processo varia, aproxi-
madamente, entre 400.000 
dólares canadenses e 1 milhão 

de dólares canadenses, depen-
dendo da complexidade da 
operação. Isto fez girar cerca 
de 300 milhões de dólares ca-
nadenses em salários e comis-
sões, nos últimos vinte anos. 

Seria ingenuidade pensar que 
a mineração emprega somente 
mineiros no Canadá. O mais im-
portante é que esta estrutura de 
captação realizou. Ela fez cres-
cer a base de ativos minerais 
do Canadá e, também, os inves-
timentos canadenses fora do 
próprio país, uma vez que 50% 
destes investimentos são alo-
cados em ativos minerais fora 
do Canadá. Ou seja, o Canadá é 
dono sim da maioria dos ativos 
minerais do mundo. Quando 
se descobre uma mina nesses 
prospectos, o ganho na valoriza-
ção desses ativos/empresas fica 
com o investidor canadense.

Para se ter uma ideia da evolu-
ção deste crescimento, o Cana-
dá captou cerca de 50 bilhões 
de dólares canadenses nos 
últimos cinco anos e fez surgir 
cerca de 300 novas empresas, 
além de manter uma base de 
cerca de 1.200 empresas de-
dicadas ao setor. Atualmente, 
cerca de 400 empresas listadas 
na TMX possuem algum proje-
to na América Latina (América 
do Sul, América Central e Méxi-
co). Entretanto, apenas 30 em-
presas desse universo têm pro-
jetos no Brasil. Estamos bem 
atrás de países como México, 
Argentina e Peru, por exemplo.

A regulamentação adotada 
pelo Canadá é relativamente 
simples. Para uma captação 

de Micro Cap, a empresa pre-
cisa ter um mínimo de 50% do 
controle do ativo mineral; ter 
gasto 100.000 dólares cana-
denses em pesquisa mineral 
nos últimos 3 anos, implemen-
tar um programa de investi-
mento mínimo de 200.000 mil 
dólares canadenses e relatório 
geológico do ativo mineral as-
sinado por um profissional 
qualificado (QP). Isto permite 
uma oferta de 500.000 ações a 
um mínimo de 200 acionistas, 
permitindo a listagem da em-
presa no TSX-V em busca de 
recursos de investidores.

Esta possiblidade de acesso 
a capitais fez surgir no Cana-
dá uma indústria forte, como 
dissemos e, principalmente 
diversificada, que figura en-
tre os cinco principais pro-
dutores de minérios. Aquele 
país acumula 13 importantes 
lideranças minerais e de me-
tais, sendo 1° em potássio; 2° 
urânio e nióbio; 3°níquel, co-
balto, alumínio e platina; e 5° 
em ouro e diamantes. 

A Austrália, também, é ou-
tro exemplo. O país é o 1° em 
ferro; 2º em ouro, manganês, 
chumbo e carvão, 3º em zinco, 
cobalto e urânio; 5º em sal, 8º 
em estanho, prata e 6º em co-
bre e níquel. Tal posição só foi 
alcançada pela organização do 
mercado de capitais e atração 
de investimentos o que per-
mitiu aos dois países apoiar a 
competitividade da indústria. 
Também, possibilitou solidifi-
car a sua posição como líderes 
globais de mineração, que são 
motores importantes da eco-
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nomia, fornecem empregos e 
receitas fiscais, além de em-
pregarem tecnologias avança-
das. Isso beneficia a balança 
comercial através da exporta-
ção substancial de matérias-
-primas, bem como de equipa-
mentos, serviços e tecnologia 
usados na mineração.

Dadas as semelhanças da 
mineração nos dois países, 
não é surpreendente que a 
estratégia de ambos adote os 
mesmos valores: desenvolvi-
mento econômico e competi-
tividade; estrutura na parti-
cipação e inclusão dos povos 
indígenas; políticas sólidas 
para o meio ambiente; inves-
timentos na ciência, tecnolo-
gia e inovação; participação 
e inclusão das comunidades. 
E assim, por anos Canadá e 
Austrália disputam a lideran-
ça global deste segmento.

Julgados em escala internacio-
nal, Canadá e Austrália são de 
fato líderes em quase todas as 
medidas da indústria de mine-
ração. Seus desafios são per-
manecerem assim e usarem 
suas vantagens comparativas 
para prosperar ainda mais.

O momento para o Brasil parti-
cipar deste seleto grupo deveria 
ser este; metais em alta e a Bol-
sa brasileira atingindo a marca 
de 3,5 milhões de investidores 
pessoas físicas. São 331,9 mil 
novos ingressantes nos 3 pri-
meiros meses do ano, com o vo-
lume financeiro de pessoas físi-
cas alcançando R$ 482 bilhões 
em ações na B3. Estes números 
tendem a aumentar diante da 
baixa rentabilidade de aplica-
ções em renda fixa e maior in-
teresse por investimentos em 
renda variável. 

Infelizmente, temos enfrentado 
algumas dificuldades inespera-

das e até absurdas como:

(1) ausência de regulamenta-
ção de garantias e (2) registro 
de contratos de royalties para 
ativos de pesquisa mineral, que 
são inclusive a grande maioria 
dos ativos das empresas cana-
denses de mineração; (3) ex-
clusão da mineração do Projeto 
de Lei 3729/04, que hoje, no 
Senado Federal, irá regulamen-
tar o processo de licenciamento 
ambiental no Brasil. 

É bom lembrar que o despres-
tigio da mineração, em muito, 
advém da atividade ilegal (ga-
rimpagem) e da tentativa desta 
de avançar sobre os territórios 
indígenas sem que a matéria 
esteja regulamentada em Lei 
que contemple um plano inclu-
sivo e sustentável, mas apenas 
para viabilizar o extrativismo 
primitivo, pondo em risco os 
povos e as florestas. Sem con-
tar o processo burocrático e 
retrógrado de aprovação siste-
mática de atos societários e tí-
tulos para as áreas em faixa de 
fronteira que, inclusive, obri-
ga submissão para obtenção 
de anuência da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos (SAE), 
quando os pedidos provêm de 
brasileiros natos.

O Brasil reúne condições ím-
pares para construir uma 
mineração forte, pois, assim 
como a África, representa uma 
fronteira rica e pouquíssima 
conhecida. Certamente, com 
o aumento dos investimentos 
em pesquisa mineral teremos 
gratas surpresas em depósitos, 
talvez não da grandeza de Ca-
rajás, mas ricos em substâncias 
que importamos e que serão o 
passaporte para nosso futuro.

Assim como os governos em 
todo o mundo buscam re-
construir suas economias, 

o Brasil poderia financiar o 
setor mineral com capital ex-
clusivamente privado e sem 
gastos públicos, e desta for-
ma gerar emprego e renda, 
e, consequentemente, cresci-
mento econômico. Isso, como 
sabemos, resultaria, também, 
em uma melhoraria na infra-
estrutura, sem comprometer 
o meio ambiente, uma vez 
que o setor, hoje, pratica uma 
economia limpa e circular, 
impactando pequenas áreas e 
não afetando a biodiversida-
de ou gerando poluição.

Mas, nos falta o veículo nacional 
de acesso, ou seja, a ponte da 
mineração nacional com os in-
vestidores brasileiros. Uma bol-
sa de valores receptiva às Micro 
Caps nacionais, que entenda 
nossa realidade, empregue nos-
sos profissionais, financie mine-
radores brasileiros e possa, as-
sim, dividir aqui o crescimento 
deste setor, inclusive dividindo 
com os pequenos investidores 
(pessoas físicas) os benefícios 
gerados por esse mercado. 

Hoje precisamos ir ao Canadá, 
Austrália, Reino Unido atrás 
de capital de risco. Se nada for 
feito, continuaremos expor-
tando nosso patrimônio para 
atrair investimento de empre-
sas estrangeiras em projetos 
brasileiros. Vamos deixar de 
vender minério para importar 
capital e empresas! 

Certamente, com este processo 
de capitalização de empresas 
de mineração e de pesquisa 
mineral em bolsa, a sociedade 
brasileira irá respeitar e defen-
der o setor mineral, quando 
ela puder entender, participar 
e, acima de tudo, dividir com a 
mineração seus ganhos. O se-
tor precisa, urgentemente, se 
unir e criar uma Bolsa Brasilei-
ra de Mineração. 
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Empresário, ex-
Presidente da FIEMG 
– Federação das 
Indústrias de Minas 
Gerais. 

De Minas para frente 
e para trás

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

As terras mineiras escondem 
nas suas profundezas com-
plexidades pouco vistas em 
outras regiões. Não se trata só 
de diferenças sociais visíveis 
pelo país afora, mas, princi-
palmente, de seus avanços 
tecnológicos, e d seus atrasos. 
Parece que se insiste em Minas 
em sempre começar de novo e 
de novo, ao invés de construir 
e renovar. Mas, como sempre, 
também neste assunto há ex-
ceções que confirmam a regra.

O mundo está vivendo uma 
revolução  tecnológica que me-
lhor se expressa pelas adoção 
da tecnologia de conectividade 
5G, que nem é continuidade de 
4 G, nem tem nada a que ver 
com outras tecnologias, que 
alguns inadvertidamente já 
estão chamando de  6G. É co-
nectividade mais eficaz, mas 
que permite ligar sistemas de 
dados, controles, sensores e  
mais e mais. Muda o funciona-
mento da indústria, do agro, 
da medicina, da educação, das 
cidades, muda tudo, muda o 
nosso viver de hoje.

Mas, não basta conectar, algo 
que está em curso com os lei-
lões de frequências pelo go-
verno federal. É necessário um 
plano para que as conexões 
funcionem, facilitando a vida 
dos cidadãos, do governo e das 
empresas. E aí, Minas foi pio-
neira, estabelecendo um grupo 
de trabalho coordenado pelo 
Vice-Governador do Estado. 
Em resumo, Minas, que já fez 

duas vezes o Diagnóstico da 
Economia Mineira (com Fer-
nando Roquette Reis e Carlos 
Alberto Teixeira de Oliveira nas 
presidência do BDMG), o proje-
to Cresce Minas de introdução 
da metodologia de clusters feito 
pela FIEMG, está se organizan-
do para dar um novo salto na 
sua percepção do futuro .

Nenhum estado brasileiro tem 
condições tão favoráveis de 
aproveitar esta revolução tec-
nológica 5G como Minas. Co-
meça com uma infraestrutura 
de pesquisa com dois pilares, 
a UFMG e o INATEL. Continua 
com um parque industrial na 
área de telecomunicações que 
é o Vale da Eletrônica, e tem a 
única empresa de telecomuni-
cações   de comando nacional e 
excelência ímpar, a Algar. Tam-
bém tem um centro de pes-
quisa da Google, o São Pedro 
Valey, cluster de empresas de 
informática e mais alguns ou-
tros projetos importantes.

Tem também um mercado 
onde essa tecnologia pode ser 
aplicada extraordinariamente. 
O uso de redes privadas, além 
da expansão das redes públi-
cas pelas operadoras, é o “X” 
do problema no assunto. Ou 
seja, sistemas agrícolas como 
cooperativas, minerações, sis-
temas de saúde e de educação, 
são o mercado natural para o 
uso dessas tecnologias. E Mi-
nas tem exatamente isso.

Se tudo está assim maravilho-

so, onde então as coisas estão 
emperradas? Por onde Minas 
anda para trás, ao invés de ir 
para a frente?

Um projeto dessa natureza tem 
que ser consensual e compre-
endido por todas as lideranças 
no estado. Tem que mudar o 
paradigma, parar de pensar só 
em arrumar o caixa do estado, 
emprestar dinheiro para proje-
tos que não adotam as últimas 
tecnologias, aliás o que vale 
para incentivos fiscais, parar de 
chorar sobre o governo federal 
e sua inépcia, achar que infraes-
trutura é só estrada e trem.

É um mundo novo para cuja 
construção tem que ter adesão 
de todos. De que adianta fa-
zer um grupo de trabalho que 
tem bloqueio da FIEMG, se a 
indústria, caso não mudar de 
paradigma tecnológico, não terá 
nenhum futuro? E mais, a adap-
tação dessa tecnologia vai de-
pender de municípios que regu-
lamentam o uso de antenas. E aí, 
se os prefeitos e os vereadores 
não entenderem de que se tra-
ta ou acharem que é mais uma 
oportunidade para seus objeti-
vos e não para o povo que repre-
sentam, vai tudo para brejo.

Se pensarmos bem, os obstá-
culos são essencialmente de 
natureza de liderança politica. 
Trata-se de colocar todos os 
atores num projeto só, com re-
sultados visíveis para a melho-
ria de vida da população. É só 
querer e trabalhar.
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Democracia, sempre
“A liberdade é algo fundamental”.  
(Juscelino Kubitschek de Oliveira)

Escritor – Presidente 
da AMULMIG 
– Academia 
Municipalista de 
Letras de Minas 
Gerais

CESAR VANUCCI

Entre perplexa e indignada, 
a sociedade brasileira se dá 
conta de que, nalguns atos pú-
blicos promovidos por grupos 
minoritários de orientação 
fundamentalista, está aconte-
cendo aberta conspiração con-
tra a paz social e às instituições 
democráticas que regem a Re-
pública. A liberdade de opinião, 
o imprescindível contraditório 
nos debates públicos, a conde-
nação comunitária aos gestos 
e falas atentatórios aos direi-
tos fundamentais desagradam 
certos setores representativos 
de ideologias extremadas, que 
não vacilam em propagar, de 
forma ruidosa, sua aversão a 
valores que dignificam a vida.

Para desfazer o incômodo tra-
zido pelas vociferações demo-
cráticas, estampadas em faixas 
e cartazes e escutadas em retó-
rica de baixo nível, nada como 
evocar um que outro dos con-
ceitos abaixo expendidos, entre 
inumeráveis situados na mesma 
linha de pensamento, produzi-
dos pela sabedoria humana de 
todos os tempos. Tais conceitos, 
sim, exprimem com fidelidade o 
sentimento nacional.

“Ninguém pretende que a democracia 
seja perfeita ou sem defeito. Tem-se 
dito que a democracia é a pior forma 
e governo, salvo todas as demais 
formas que têm sido experimentadas 
de tempos em tempos”  
(Winston Churchill); 

“A pior das democracias ainda é 
preferível à melhor das ditaduras” 
(Rui Barbosa); 

“Sou visceralmente democrata. 
Para mim, a liberdade é algo 
fundamental”  
(Juscelino Kubitschek); 

“Meu ideal político é a democracia, 
para que todo homem seja respeitado 
como indivíduo e nenhum venerado” 
(Albert Einstein); 

“Uma democracia sólida deve  
ser progressiva, ou logo deixará  
de ser sólida”  
(Theodor Roosevelt); 

“A democracia não pode ser estática: 
tudo que é estático está morto” 
(Eleanor Roosevelt); 

“Na democracia a liberdade  
está implícita, pois nenhum homem  
é livre em qualquer outra forma  
de governo”  
(Aristóteles); 

“A democracia é um regime de 
convivência e não de exclusão. 
Baseia-se na liberdade, como  
meio de chegar à ordem”  
(Alceu Amoroso Lima); 

“A democracia é, antes de tudo,  
um estado de espírito”  
(Pierre Mendes-France); 

“O único título em nossa democracia 
que é superior ao de Presidente  
é o de Cidadão”  
(Louis Dembitz Brandeis); 

“Democracia é oportunizar a  
todos o mesmo ponto de partida. 
Quanto ao ponto de chegada,  
depende de cada um”  
(Fernando Sabino); 

“A democracia tem necessidade  
de justiça, enquanto a aristocracia  
e a monarquia podem passar  
bem sem ela”  
(Edgar Quinet);

“A democracia não corre, mas  
chega segura ao objetivo”  
(Johann Goethe); 

“A democracia é uma constituição 
agradável, anárquica e variada, 
distribuidora de igualdade 
indiferentemente a iguais  
e a desiguais”  
(Platão); 

“A democracia não pretende criar 
santos, mas fazer justiça”  
(Paulo Freire); 

“A democracia pressupõe a igualdade 
econômica aproximada e um sistema 
educativo que tenda a promover a 
tolerância e a firmeza de espírito” 
(George Orwell); 

“Imagino o Brasil como  
a mais avançada democracia  
racial do mundo”  
(Gilberto Freyre); 

“A grande força da democracia é 
confessar-se falível de imperfeição 
e impureza, o que não acontece 
com os sistemas totalitários, que 
se autopromovem em perfeitos 
e oniscientes para que sejam 
irresponsáveis e onipotentes“ 
(Ulysses Guimarães);

“Democracia com fome,  
sem educação e saúde para a 
maioria, é uma concha vazia“  
(Nelson Mandela); 

“A democracia é o destino  
da humanidade; a liberdade  
o seu braço indestrutível”  
(Benito Juárez).  

“Fica pois dito que democracia quer 
dizer governo do povo por si mesmo 
mediante eleições livres e honestas,  
e o ideal de todo povo que merece 
esse nome”  
(Rachel de Queiroz); 

“O teste da democracia é  
a liberdade de crítica”  
(Bem Gurion); 

“A democracia é boa principalmente 
porque os outros sistemas são piores” 
(Nehru).
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“Segunda fase” da 
reforma tributária

PAULO COIMBRA

Recentemente, o Ministério 
da Economia apresentou à 
Câmara dos Deputados a “se-
gunda fase” da reforma tribu-
tária (PL nº 2337/2021), que, 
nessa fatia, propõe alterações 
do Imposto de Renda em três 
frentes: pessoa física, pessoa 
jurídica e investimentos fi-
nanceiros. Busca-se a tributa-
ção de dividendos e o fim da 
dedutibilidade tributária no 
pagamento de juros sobre o ca-
pital próprio (JCP), combinada 
com a redução da alíquota do 
IRPJ. A proposta, no entanto, 
soa paradoxal. Sob o pretexto 
de aumento de produtividade, 
competitividade e investimen-
tos, o governo federal propõe 
mudanças que, em seu con-
junto, tendem a aumentar a 
já elevada carga tributária do 
país e oneram investimentos 
em setores estratégicos. 

Se, por um lado, alguns pontos 
da proposta possam parecer 
interessantes, como a redu-
ção da alíquota do IRPJ, suas 
contrapartidas revelam-se pe-
sadas e desproporcionais. Pre-
tende-se a redução gradual da 
alíquota do IRPJ em 5%, con-
dicionada ao retorno da tribu-
tação de dividendos em 20%. 
Ainda que se considere que o 
lucro tributável nas empresas 
tenha uma base maior que os 
dividendos, não é preciso gran-
de esforço para perceber a des-
proporção na troca proposta. 
Ideal seria unificar IRPJ e CSLL, 
com uma redução da alíquota 
da tributação sobre a renda 

nas pessoas jurídicas mais co-
erente com a tributação pro-
posta sobre os dividendos, a 
patamares genuinamente mais 
competitivos. 

Nos termos da proposta, a ren-
da auferida pelas empresas 
será tributada a 29% e, soma-
dos aos 20% que se pretende 
cobrar sobre dividendos, che-
garia a 49% dos ganhos aufe-
ridos por empreendedores e 
investidores (sócios ou acio-
nistas). Um percentual bastan-
te superior à média mundial, 
sobretudo dos países ainda 
em desenvolviemento e, indu-
vidosamente, confiscatório, ao 
se considerar a onerosidade já 
excessiva da tributação sobre o 
consumo (renda consumida) e 
a baixa qualidade dos serviços 
públicos em geral ofertados à 
população. Desconsidera-se 
que o Brasil seja um dos únicos 
países que adotam a tributa-
ção incidente sobre a receita, 
em paralelo à isenção dos di-
videndos. Esse, inclusive, um 
dos motivos para a tolerância 
quanto à crescente participa-
ção do PIS e da Cofins na arre-
cadação federal.

Além da tributação de dividen-
dos, outro ponto da proposta 
que tende a inibir investimen-
tos na economia real, não es-
peculativos, é a extinção dos 
juros sobre capital próprio. Os 
JCPs foram criados para com-
pensar a extinção monetária 
dos balanços e equiparar a tri-
butação dos diversos tipos de 

rendimentos do capital.  Sem 
os JCPs, havia grave distorção 
na tributação da renda, ao pas-
so que se permitia a dedução 
dos custos envolvidos no fi-
nanciamento via debt, mas não 
no financiamento via equity, 
estimulando o endividamen-
to das empresas. Seguindo os 
passos de países como Holan-
da e Bélgica, que adotam insti-
tuto similar aos JCPs, a União 
Europeia considera, neste mo-
mento, implementar um siste-
ma que permita mitigar o viés 
induzido pela tributação - de-
bt-equity bias reduction allo-
wance (DEBRA). Em desalinho 
aos seus objetivos, a medida 
intentada pela “segunda fase” 
instiga o endividamento das 
empresas e destoa das discus-
sões sobre o tema no cenário 
internacional.

Outro ponto que chama a aten-
ção é imposição de adoção, pe-
las SCPs (sociedades em conta 
de participação), da mesma 
sistemática de apuração de 
tributos federais adotada pela 
sócia ostensiva. Tal restrição, 
de cunho nitidamente arre-
cadatório, se aprovada, fulmi-
nará o principal instrumento 
utilizado para viabilizar os 
investimentos, de que tanto 
carecemos, em obras de cons-
trução civil e infraestrutura. 
Ambas geradoras de empregos 
tão necessários em momentos 
de crise e a segunda essencial 
para crescimento minimamen-
te sustentável de nossa eco-
nomia. Numa política obtusa 
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O que explica a popularização das 
criptomoedas em todo o mundo? 

Diretor de contas 
Enterprise e Estratégia 
da Wiboo, plataforma 
com utility token que 
promove um programa 
de fidelização 
entre varejistas e 
consumidores por 
meio de moedas 
digitais – e-mail: 
wiboo@nbpress.com  

CÁSSIO ROSAS

Ao longo dos primeiros me-
ses de 2021, a dogecoin, uma 
criptomoeda que nasceu como 
brincadeira a partir do meme 
de um cachorro da raça shi-
ba inu, obteve valorização de 
14.000% apenas neste ano. O 
objetivo aqui não é discutir se 
esse ativo é viável, ou não, para 
investimento, mas exemplifi-
car como as moedas digitais 
realmente estão no topo das 
tendências do mercado finan-
ceiro em 2021. Elas passaram 
a ser vistas como uma opção 
interessante para empresas, 
consumidores e investidores 
graças, sobretudo, ao volume 
cada vez maior que movimen-
tam e a adoção delas em pro-
jetos na “economia do mundo 
real” – isto é, sendo utilizadas 
pelas pessoas em seu dia a dia.  

Esqueça as polêmicas que cer-
cavam as criptomoedas há al-
guns anos. Hoje, o nicho come-

ça a ganhar corpo, passando a 
ser reconhecido mais como 
uma solução ao mercado fi-
nanceiro do que como algo 
que vai quebrar a economia. 
Quer exemplos? Uma pesqui-
sa realizada pela Digital New 
York (NYDIG) mostra que 46 
milhões de norte-americanos 
possuem bitcoin como in-
vestimento – isso representa 
17% da população adulta dos 
Estados Unidos. Já um estudo 
global feito pela Mastercard 
indica que quatro em cada 
dez consumidores desejam 
utilizar criptomoedas em suas 
compras a partir de 2022 – o 
indicador é ainda maior se le-
var em consideração apenas 
os millennials (nascidos entre 
as décadas de 80 e 90).  

Mas por que as moedas digi-
tais passaram de problema a 
solução em um pequeno espa-
ço de tempo? Muitos se lem-

bram do burburinho no mer-
cado de pagamentos quando o 
bitcoin foi lançado, em 2008. A 
descentralização e até mesmo 
o fato de cibercriminosos so-
licitarem pagamentos em bi-
tcoins para devolverem dados 
roubados faziam com que in-
vestidores enxergassem esse 
mercado com desconfiança. 
Mas o receio deu lugar a con-
fiança graças à maior compre-
ensão em torno do blockchain, 
tecnologia que dá sustentação 
aos principais criptoativos do 
mundo. Elas são seguras, ágeis 
e transparentes – principais 
qualidades que uma transação 
financeira precisa ter.  

Além da imagem mais posi-
tiva, outros dois fatores ex-
plicam a maior adesão das 
empresas e consumidores a 
esse universo. O primeiro de-
les, evidentemente, é a valori-
zação intensa dos principais 

e tosca, no lugar de fomentar 
a geração de postos de traba-
lhos, a concreção do direito à 
moradia, e estimular livre ini-
ciativa e o empreendedorismo, 
nesse particular, a proposta 
anda na contramão de políticas 
de Estado (objetivos de curto, 
médio e longo prazo) em prol 
de necessidades arrecadató-
rias imediatistas.

Dessa forma, embora a pro-
posta divulgada pelo Poder 
Executivo seja preliminar e 
deva sofrer alterações subs-
tanciais durante os debates no 

Congresso Nacional, é notável 
a falta de coerência entre os 
anunciados objetivos e as me-
didas propostas. 

A denominada “segunda fase” 
não apresenta uma reforma 
efetiva no Sistema Tributário 
Nacional, uma vez que não traz 
alterações sistêmicas, mas um 
amontoado de modificações 
que tende a majorar sensivel-
mente a tributação sobre a 
renda no Brasil. Dissociada de 
alterações na tributação sobre 
o consumo e desprovida de um 
período de transição, promove 

grave risco à economia nacio-
nal, com a eminente fuga de 
investimentos e repatriação de 
capital estrangeiro.

Percebe-se que a proposta não 
é um fim, mas o marco inicial 
de inúmeras reflexões dignas 
de atenção e amplos debates 
que requerem o engajamento 
da sociedade civil. Nos próxi-
mos dias as ideias lançadas 
devem ganhar corpo e texto, 
onde poderemos verificar a 
efetividade das discussões, 
bem como antecipar os proble-
mas que poderão surgir.
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ativos digitais nos últimos 
anos. Em 2009, por exemplo, 
o bitcoin valia US$ 0,34. Em 
2020, chegou a superar US$ 
29 mil – e já está na casa dos 
US$ 50 mil em 2021. É muito 
dinheiro para ser ignorado 
por investidores e empresas.  

Como consequência, surge o 
terceiro ponto que explica a po-
pularização das criptomoedas: 
a criação de projetos diretos e 
indiretos que envolvem moe-
das digitais e tokens em seus 
processos. Além de atuarem 
perfeitamente como dinheiro 
em relações de compra e ven-
da, esses ativos podem incor-
porar outras funcionalidades, 
como facilitar o engajamento 
das marcas com seu público 

em campanhas de marketing.  

Com a mudança de status, ob-
serva-se um movimento de de-
mocratização e maior acesso às 
moedas digitais – afinal, como 
todo dinheiro, elas precisam 
circular. Há cada vez mais es-
paço em diferentes setores: do 
varejo aos grandes investimen-
tos, as moedas digitais estão 
presentes, sejam com as crip-
tomoedas (como o bitcoin) ou 
os tokens (de segurança ou de 
utilidade). Dessa forma, seu uso 
passa a acontecer de forma na-
tural e transparente. As pessoas 
não irão utilizar essas opções 
porque são moda, mas porque 
são seguras – o que consequen-
temente amplia ainda mais a 
sua participação e aceitação.  

Se o futuro é cada vez mais 
digital, como a pandemia de 
covid-19 está mostrando a 
todos, por que o dinheiro não 
seguiria o mesmo caminho? 
As criptomoedas surgiram 
para resolver alguns dos prin-
cipais problemas relaciona-
dos às transações financeiras 
digitais, como a segurança das 
informações e a transparên-
cia das movimentações. Com 
tantas vantagens, era natural 
que o conceito caísse, pouco a 
pouco, no gosto de empresas, 
consumidores e investidores. 
O próximo passo é incluir es-
sas moedas digitais no dia a 
dia das pessoas. Não vai de-
morar para comprar aquele 
cafezinho na padaria com seus 
tokens ou criptos.

Crescimento linear e o confronto 
com a velocidade das mudanças 
tecnológicas exponenciais

Especialista em 
defesa cibernética 
corporativa, militar, 
aeroespacial e CEO  
da Citadel Brasil

AUGUSTO SCHMOISMAN

Estamos gerando mais infor-
mações do que nunca, mas o 
conhecimento só tem utilida-
de se você refletir sobre ele. O 
que vemos hoje é que a imensa 
velocidade com que as inova-
ções científicas e tecnológicas 
acontecem pode exceder a 
capacidade do ser humano e 
das nossas estruturas sociais 
de assimilar e se adaptar a 
elas. Os seres humanos vêm 
se adequando gradualmente 
às mudanças, é verdade, mas 
também é fato que muitos não 
conseguem acompanhar toda 
essa aceleração.

Isso acontece porque as pes-
soas estão acostumadas a um 
crescimento linear. Toda a 

vida, antes da tecnologia, era 
possível medir um pouco o 
futuro com base no seu pas-
sado, na sua experiência. Mas, 
atualmente, estamos vivendo 
um crescimento exponencial, 
que acontece tão rapidamente 
que parece se tornar matema-
ticamente “incontrolável” e um 
futuro imprevisível.

Essa mudança exponencial 
está fazendo com que o mundo 
comece a funcionar de forma 
diferente em muitas áreas ao 
mesmo tempo e isso está acon-
tecendo mais rápido do que fo-
mos capazes de nos remodelar. 
Falo de nós mesmos, nossos 
líderes, nossas instituições, so-
ciedades e nossas escolhas éti-

cas. Órgãos legislativos e conse-
lhos municipais estão lutando 
para se manter modernizados, 
as empresas de tecnologia es-
tão impacientes com padrões 
desatualizados e as pessoas in-
seguras. E quando a velocidade 
da mudança é tão rápida, a úni-
ca maneira de manter a capaci-
dade de trabalhar é se dedican-
do aos estudos para se atualizar 
por toda a vida.

Isso acontece porque nossas 
estruturas sociais não conse-
guem acompanhar a rapidez 
das transformações, parece 
que tentamos, constantemen-
te, recuperar o tempo perdido. 
O que estamos vivenciando são 
ciclos de inovação mais curtos 
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Novas normas e coberturas de 
Seguro Viagem para brasileiros 

CEO, gestora e 
fundadora do grupo 
financeiro 360iGroup 
, fundado há 11 
anos e que tem cinco 
linhas diferentes de 
negócios nas áreas 
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de mais de 20 anos 
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frente, a companhia 
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administração e mais 
de 2.500 pessoas 
capacitadas. 

ALE BOIANI

Com a aceleração da vacinação 
no Brasil, onde mais de 122 
milhões de doses foram aplica-
das entre primeira, segunda e 
a dose única, o brasileiro está 
voltando a viajar. Segundo pes-
quisa feita pela Booking.com, 
para 63% dos brasileiros, viajar 
é mais importante agora do que 
era antes da Covid-19. 

De qualquer forma, não basta 
querer, precisará se adaptar às 
novas regras de viagem, princi-
palmente quando falarmos de 
viagens para o exterior. Atual-
mente temos 104 países para 
onde o brasileiro pode viajar, e 
uma tendência que tem se for-
talecido nas regras de cada um 
deles é de que quando ainda 

não se está vacinado com duas 
doses, precisa cumprir isola-
mento de 14 dias - o que pode 
tornar a viagem longa, e, muitas 
vezes, inviável. 

Na França, por exemplo, em 
caso de imunização completa, 
não é necessário o isolamen-
to. E, por enquanto, as vacinas 
aceitas pela EMA (Agência Eu-
ropeia de Medicamentos) são 
Pfizer, Moderna, Astrazeneca e 
Johnson & Johnson. A Corona-
Vac está em fase final de análise 
e, embora aprovada pela orga-
nização mundial de saúde, ain-
da não está aprovada pela EMA. 
Para os Estados Unidos, por en-
quanto, independentemente da 
imunização, é necessário cum-

prir 14 dias em um dos países 
aprovados pelos EUA para po-
der embarcar. A grande maioria 
dos países tem solicitado o teste 
PCR, comprovando que a pes-
soa não está contaminada para 
poder entrar no país. 

egundo a mesma pesquisa da 
Booking.com, 70% dos brasi-
leiros aceitariam comprovar 
que foram vacinados. Embora 
seja um número alto, acho que 
não ficou claro para o brasileiro 
que isto não é opcional. Dos en-
trevistados, 77% aceitam usar 
máscara (neste caso a rigidez 
não é apenas para o exterior, 
não é possível viajar sem más-
cara em nenhum voo, mesmo 
que seja doméstico), e 20% 

e que possibilitam cada vez 
menos tempo para aprender e 
se adaptar. A inovação consiste 
em etapas de experimentação, 
aprendizagem, aplicação de 
conhecimento e avaliação do 
sucesso ou fracasso. Quando 
o resultado é o fracasso, esse 
é apenas um dos motivos para 
reiniciar o ciclo.

Para exemplificar, assim como 
um microchip da Intel com a 
lei Moore de 1971 em com-
paração com o processador 
Intel de 6ª geração de 2017. 
A diferença na evolução entre 
os dois é 3.500 vezes maior 
desempenho, 90.000 vezes 
mais eficiente em termos de 
energia e custo 60.000 vezes 
mais barato. Se quiséssemos 
trazer essa mesma evolução 
exponencial com os carros, 

que cresceram em evolução 
linear, para um Volkswagen 
1971, os números seriam uma 
velocidade de 480.000 km por 
hora, eles consumiriam 4 litros 
a cada 3.200.000 km e o carro 
custaria 3 centavos. Os mes-
mos engenheiros da Intel esti-
maram que, se a milhagem do 
gás tivesse melhorado expo-
nencialmente, de acordo com a 
lei de Moore, você só abastece-
ria o carro uma vez na vida. Dá 
para entender a dimensão da 
mudança? 

A principal diferença é que, 
na mudança linear, o passado 
é um bom “previsor” do que 
acontecerá no futuro. Quando 
você duplica algo por 50 anos, é 
possível ver números realmen-
te grandes e, eventualmente, 
começa a enxergar resultados 

que nunca imaginou antes. Isso 
afirma que, estamos apenas 
percorrendo a segunda parte 
do caminho, onde a duplicação 
é tão grande e rápida que co-
meçamos a ver coisas que são 
fundamentalmente diferentes 
em potência e capacidade.

Muito do nosso sucesso e sa-
tisfação futura depende da 
compreensão, mesmo de uma 
forma não técnica, da dinâmica 
das mudanças científicas e tec-
nológicas que estão ocorrendo 
hoje para tomar as decisões 
que moldam o nosso amanhã. 
É importante entender o pre-
sente para poder imaginar o 
que virá. Mas, estar ciente que 
essa compreensão é só o come-
ço. Devemos desenvolver nos-
sas habilidades, conhecimento 
e atitudes frente às mudanças.
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querem usar os vouchers de 
viagens canceladas ao invés de 
aceitar um reembolso. 

Falando em reembolso, é im-
portante lembrar que esta é 
uma cobertura corriqueira nos 
seguros viagem, pois depen-
dendo do tipo de reserva que 
for feita, a viagem pode ser não 
reembolsável. 

Vários países colocaram em sua 
lista de exigências, a contrata-
ção de um seguro viagem que 
cubra Covid-19, para não terem 
a responsabilidade financeira 
de cuidar da saúde deste turista. 

As coberturas que o seguro 
viagem pode oferecer são: as-
sistência médica (presencial e 
online), traslado de corpo (em 
caso de falecimento fora do 
país de residência, transpor-
te para o país onde a família 

gostaria que o corpo fosse ve-
lado), prorrogação de estadia 
(caso a pessoa se contamine 
na viagem por exemplo, per-
ca o voo e deva permanecer 
mais tempo no país), traslado 
médico (transporte aéreo ou 
terrestre para o hospital mais 
adequado), atraso ou perda de 
bagagem, assistência legal por 
responsabilidade em um aci-
dente, retorno de viagem ante-
cipada, assistência em caso de 
roubo, furto ou extravio de do-
cumentos, traslado de um fa-
miliar, retorno antecipado por 
sinistro grave na residência, 
hospedagem de acompanhan-
te, retorno de acompanhante, 
seguro Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por Aciden-
te em Viagem, despesas com 
medicamentos, atraso de 
embarque, cancelamento de 
viagem, despesas com fiança 
e despesas legais em viagem, 

hospedagem de acompanhan-
te, despesas odontológicas, 
morte acidental. 

Como podemos ver, é tanta 
coisa que pode acontecer que 
mesmo que não fosse obrigató-
rio contratar o seguro viagem 
é um seguro que tranquiliza 
qualquer turista. Passar mal ao 
comer algo que não estamos 
acostumados, nos envolver-
mos em um acidente em um 
país que não conhecemos a le-
gislação, extravio de malas, são 
coisas que podem acabar com 
a viagem se não estivermos 
preparados para o imprevisto. 

Por isso, é importante ter um 
corretor de seguros que te 
oriente apropriadamente quan-
to às coberturas, pois contratar 
um produto inadequado pode 
gerar o mesmo resultado que 
não contratar nenhum seguro. 

Cidades inteligentes, o 
paradigma da automatização 
com senso humano
Todos temos uma visão dife-
rente do futuro, desde separar 
a roupa para o dia seguinte até 
contratar um plano de previ-
dência para a aposentadoria. 
No nível da humanidade, es-
sas noções são marcadas em 
grande medida pelas histórias 
do cinema, da televisão e da 
literatura. Sonhamos em dei-
xar para trás o carro tradicio-
nal para enfrentar o trânsito 
matutino no céu, sonhamos 
com robôs nos atendendo nos 
cafés e com tênis que se ajus-
tam sozinhos a nossos pés, 
nos transformando em Marty 

McFly, Del Spooner ou Kor-
ben Dallas. Embora as antes 
inalcançáveis videochamadas 
dos Jetsons hoje sejam quase 
parte de nossa rotina, ainda 
nos resta um longo caminho a 
percorrer para esse futuro que 
nos alcança cada dia mais.

Atualmente, podemos encon-
trar carros que dirigem sozi-
nhos, plantas industriais que 
não requerem operários e re-
lógios capazes de medir nos-
sos sinais vitais; grande parte 
de nosso cotidiano é inteligen-
te, os telefones, as televisões e 

até as geladeiras, mas e quanto 
às cidades onde nos desenvol-
vemos diariamente?

Estima-se que globalmente 
existam mais de 100 cidades 
inteligentes, isto é, espaços 
urbanos habilitados com so-
luções e serviços de conectivi-
dade, digitalização e automati-
zação. No entanto, as cidades 
inteligentes não surgem, elas 
são feitas; esse tipo de povo-
ado é produto do estudo das 
necessidades e demandas de 
seus habitantes, que buscam 
otimizar tanto sua interação 

NOAM BIZMAN  

Vice-presidente 
da ServiceNow na 
América Latina
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com os serviços públicos como 
as relações que estabelecem 
enquanto comunidade, com o 
objetivo de tornar a vida das 
pessoas mais simples, cômoda, 
amigável e eficiente.

A infraestrutura tecnológica 
para viabilizar esse tipo de 
projeto baseia-se muito em 
sistemas da IoT, ou internet 
das coisas, redes de senso-
res que permitem monitorar 
e gerenciar dispositivos co-
nectados, tais como: parquí-
metros, iluminação pública, 
câmeras de vigilância, quios-
ques de atendimento digital, 
entre outros. Da mesma for-
ma, os dados que são gerados 
e transmitidos por meio des-
ses equipamentos oferecem 
informações-chave para o de-
sempenho e a tomada de de-
cisão, como fazer uma distri-
buição mais eficiente da rede 
de água em regiões ou horá-
rios específicos, dependendo 
dos hábitos de consumo dos 
cidadãos.

Embora haja um trabalho ár-
duo em termos de infraestru-
tura, é importante que essas 
redes, esses sistemas, bits e 
bytes se convertam em expe-
riências substanciais, satisfa-
tórias e significativas para as 
pessoas. Aí está a importância 
de administrar adequadamen-
te os fluxos de trabalho, co-
nectando a tecnologia com um 
senso de humanidade e dando 
valor ao que de fato impor-
ta, fazendo com que as coisas 
sejam mais rápidas e simples, 
como pagar os impostos com 
um clique depois de sair com 
segurança na rua.

As iniciativas de cidade inteli-
gente têm ganhado força nos 
últimos anos, chegando a re-
presentar investimentos anu-
ais de até US$ 124 bilhões. Ge-
ograficamente, 70% desse tipo 
de projeto situa-se nos Estados 
Unidos, na Europa e na China, 
mas o Japão e a América Latina 
se distinguiram em 2020 como 
as áreas de avanço mais rápido 
nesse sentido, uma oportuni-
dade crucial para a região se 
considerarmos o impacto posi-
tivo que tais iniciativas podem 
ter em termos de competivi-
dade econômica, qualidade de 
vida e sustentabilidade.

No contexto atual, as cidades 
inteligentes também têm a ca-
pacidade de gerar uma onda 
de resiliência em grande esca-
la, respondendo a algumas das 
grandes perguntas deixadas 
pela crise sanitária, por exem-
plo: como as cidades mudaram 
diante de um ambiente em que 
menos pessoas se deslocam 
para o trabalho? Aproximada-
mente uma de cada três pesso-
as deixou de usar o transporte 
público como consequência da 
conjuntura da covid-19; os pla-
nos de longo prazo para esse 
tipo de serviço são resultado 
direto das mudanças de hábito 
e estilo de vida dos cidadãos, 
o que exige, por exemplo, uma 
redução na capacidade de lota-
ção dos veículos, opções de pa-
gamento sem contato, tempo 
menor de traslado etc.

Porém, a transformação vai 
além da forma com que nos 
deslocamos dentro e fora da 
cidade. Diante de modelos de 
trabalho a distância, o mun-

do inteiro torna-se um gran-
de escritório; já não se trata 
apenas de realizar atividades 
profissionais em casa, mas de 
poder trabalhar no café, no 
parque ou no transporte mes-
mo, o que igualmente implica 
soluções de conectividade e 
habilitação que se estendam 
às áreas compartilhadas ou de 
uso comum para a população.

Também é importante consi-
derar que a tendência do te-
letrabalho não é um modelo 
exclusivo do setor privado. 
Um exemplo disso é que, nos 
Estados Unidos, 27% dos fun-
cionários públicos desenvol-
vem sua jornada de maneira 
remota devido às medidas de 
distanciamento social. Essa 
descentralização operacional 
sinaliza uma migração para 
esquemas de atendimento 
omnicanal, ao invés de exigir 
suporte físico ou presencial 
para atender a processos da 
sociedade, abrindo portas 
para uma oportunidade crí-
tica de digitalização a fim de 
construir novas formas de in-
teragir com as diferentes esfe-
ras de governo.

O mundo está mudando, sem 
dúvida: o que ontem víamos 
como utopia hoje é uma reali-
dade. Por isso, é mais impor-
tante do que nunca que gover-
nos, organizações e pessoas 
estejam preparados para um 
futuro que está muito próxi-
mo. À medida que se desen-
volve esta nova era de dados, 
a ServiceNow está aí para dar 
sentido e valor à informação, 
para que a tecnologia funcione 
a favor das pessoas.
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Com o conceito de “Igual, só que 
melhor”, a Vida Veg lançou, em julho 
deste ano, o VegMilk, leite vegetal 
igual ao leite de vaca em nutrição e 
cremosidade, só que mais saudável e 
sustentável, sem usar animais na sua 
cadeia de produção. Um produto que 
veio para revolucionar o mercado de 
leites do Brasil.  

Em termos nutricionais, um copo 
de 200 ml do Veg Milk traz o mes-
mo valor de proteína (6,2g) e cálcio 
(244mg) de um leite de vaca. O dife-
rencial é que o produto é enriqueci-
do com biocálcio orgânico, magnésio 
e vitaminas D e K2, além de outros 
suplementos, para garantir a melhor 
absorção para a saúde óssea. 

O novo produto da Vida Veg ainda 
é opção para os intolerantes à lacto-
se e alérgicos à proteína do leite. Ele 
tem zero lactose, caseína e colesterol, 
além de 70% menos carboidrato na 
comparação com um leite tradicional.  

Tudo isso reflete em um produto 
mais saudável e inclusivo, atendendo 
a todos que querem tomar leite.  

VEGMILK VS. LEITE DE VACA

A Vida Veg declarou “aposenta-
doria para as vaquinhas” com um lei-
te 100% vegetal que não usa animais 
na sua produção, além de ser mais 
sustentável pois utiliza, aproxima-
damente, metade da água na compa-
ração com o leite de origem animal 
na sua produção, além de precisar de 
94% menos terra e emitir 78% me-

nos gases do efeito estufa em toda a 
cadeia. Sendo assim, não faltam mo-
tivos para trocar o leite animal. 

O VegMilk é produzido em La-
vras, Minas Gerais, e chega para im-
pulsionar ainda mais a produção de 
leite vegetal no estado berço do leite 
de vaca. 

Segundo levantamento anual do 
IBGE, divulgado em outubro de 2020, 
Minas Gerais, maior produtor de lei-
te do Brasil, bateu recorde de litros 
produzidos em 2019. Foram 9,4 bi-
lhões de litros, aumento de 5,7% em 
relação ao ano anterior. O estado re-
presentou 27,1% dos 34,8 bilhões de 
litros da produção nacional.  

É nesse mesmo estado que fica a 
fábrica da Vida Veg, a maior e mais mo-
derna no segmento de alimentos fres-
cos refrigerados a base de vegetais. 

A Vida Veg tem a missão de con-
tribuir para um mundo melhor faci-
litando o acesso a alimentos de base 
vegetal, gostosos e saudáveis. A em-
presa de alimentos plant based tem o 
maior portfólio de produtos veganos 
do país, com leites vegetais de aveia, 
amêndoas, castanha de caju e coco, 
e derivados como iogurtes, queijos, 
requeijões, manteiga e cremes, além 
de hambúrgueres. Os produtos estão 
em mais de 3 mil pontos de venda 
nas principais redes de supermerca-
dos do Brasil.

Empresa mineira lança leite vegetal 
equivalente ao leite de vaca em nutrição, 
além de ser mais sustentável
O VegMilk tem o mesmo valor nutricional de um leite de origem animal 
e gera menor impacto ambiental em sua produção 
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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 Estadu-
ais, 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



www.sistemafaemg.org.br

De geração em geração, o Sistema FAEMG/SENAR/

INAES/Sindicatos está ao lado dos produtores rurais, 

unindo o conhecimento de quem vive da terra às 

técnicas mais avançadas de produção de alimentos, 

fibras e energia. Essa parceria consolida a nossa  

presença na mesa de milhões de pessoas todos os dias.

Plantamos conhecimento para gerar mais  

qualidade de vida. No campo e na cidade.

Há 70 anos 
fazendo parte 
da grande 
família mineira.

FAEMG.
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