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MercadoComum divulgará, em edição especial de setembro próximo, a quarta edição do
estudo “O Poder em Minas”, que busca reconhecer o trabalho da gente mineira que mais
contribuiu para o engrandecimento, para a melhoria e o desenvolvimento do Estado.
A primeira edição do estudo “O Poder em Minas”, realizada por MercadoComum, aconteceu
em 1996. A edição 2021 representará uma obra de referência, trazendo os nomes das 3.000
pessoas mais influentes de Minas (O Poder em Minas) – incluindo perfis individualizados dos
20 do Ano, as 300 Personalidades+, os Deputados Federais por Minas, Deputados Estaduais, os 853 prefeitos de municípios de Minas, os Vereadores de BH, o Mundo Oficial de
Minas e o Mundo Empresarial/Artístico,do Direito, as Entidade de Classe Empresarial etc.
A distribuição é feita da seguinte forma:
• As edições eletrônicas serão encaminhadas por e-mail e WhatsApp, e destinadas a 110
mil leitores, constituídos por um público notoriamente formador de opinião, que inclui as
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científico e cultural de Minas Gerais, Brasil e exterior.
• 20.000 exemplares impressos – mailing especial de MC.
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Lá vem o Brasil descendo a ladeira:
PIB apresenta queda no 2º trimestre
de 2021

O IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística anunciou,
neste 1º de setembro, que o Produto Interno Bruto (PIB) teve variação
negativa de 0,1% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o
primeiro trimestre. Esse resultado
indica estabilidade e vem depois de
três trimestres positivos seguidos de
crescimento da economia. Em valores
correntes, o PIB, que é soma dos bens
e serviços finais produzidos no país,
chegou a R$ 2,1 trilhões.
Com esse resultado, a economia
brasileira avançou 6,4% no primeiro semestre. Nos últimos quatro trimestres, acumula alta de 1,8%, e na
comparação com o segundo trimestre
do ano passado, cresceu 12,4%. O
PIB continua no patamar do fim de
2019 ao início de 2020, período pré-pandemia, e ainda está 3,2% abaixo
do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, alcançado
no primeiro trimestre de 2014.
Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais divulgado
hoje (1º) pelo IBGE.

O desempenho da economia no
trimestre vem do resultado negativo
da agropecuária (-2,8%) e da indústria (-0,2%). Por outro lado, os serviços avançaram 0,7% no período. “Uma
coisa acabou compensando a outra. A
agropecuária ficou negativa porque
a safra do café entrou no cálculo. Isso
teve um peso importante no segundo
trimestre. A safra do café está na bienalidade negativa, que resulta numa
retração expressiva da produção”, explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.
A atividade industrial também
recuou devido às quedas de 2,2%
nas indústrias de transformação e de
0,9% na atividade de eletricidade e
gás, água, esgoto, atividades de gestão
de resíduos. Essas quedas compensaram a alta de 5,3% nas indústrias extrativas e de 2,7% na construção.
“A indústria de transformação
é influenciada pelos efeitos da falta

de insumos nas cadeias produtivas,
como é o caso da indústria automotiva, que lida com a falta de componentes eletrônicos. É uma atividade
que não está conseguindo atender a
demanda. Já na atividade de energia
elétrica houve aumento no custo de
produção por conta da crise hídrica
que fez aumentar o uso das termelétricas”, acrescentou Rebeca.

Nos serviços, os resultados positivos vieram de quase todas as atividades: informação e comunicação
(5,6%), outras atividades de serviços
(2,1%), comércio (0,5%), atividades imobiliárias (0,4%), atividades
financeiras, de seguros e serviços
relacionados (0,3%) e transporte, armazenagem e correio (0,1%). Administração, defesa, saúde e educação
públicas e seguridade social (0,0%)
ficou estável.
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“Quase todos os componentes dos
serviços cresceram, com destaque
para o comércio e transporte na taxa
interanual, que foram as atividades
mais afetadas pela pandemia e que
estão se recuperando mais agora”, observou Rebeca Palis.
CONSUMO DAS FAMÍLIAS FICA
ESTÁVEL E O DO GOVERNO CRESCE

A estabilidade do PIB no segundo
trimestre também reflete o consumo
das famílias, que não variou no período (0,0%), ainda impactado pelos
efeitos da pandemia. Já o consumo do
governo teve alta de 0,7%. Os investimentos (Formação Bruta de Capital
Fixo) recuaram 3,6% no período.

“Apesar dos programas de auxílio
do governo, do aumento do crédito a
pessoas físicas e da melhora no mercado de trabalho, a massa salarial real
vem caindo, afetada negativamente
pelo aumento da inflação. Os juros
também começaram a subir. Isso impacta o consumo das famílias”, observa Rebeca.
A balança comercial brasileira
teve uma alta de 9,4% nas exportações de bens e serviços, a maior variação desde o primeiro trimestre de
2010. Na pauta de exportações, destaque para a safra de soja estimulada
pelos preços favoráveis. Por outro
lado, as importações caíram 0,6% na
comparação com o primeiro trimestre do ano.
PIB AVANÇA 6,4% NO SEMESTRE
E 12,4% FRENTE AO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2020

No acumulado do primeiro semestre, o PIB cresceu 6,4% em relação ao mesmo período de 2020, com
desempenho positivo na agropecuária
(3,3%), na indústria (10,0%) e nos
serviços (4,7%). “Tivemos um crescimento, mas deve-se observar a base
de comparação. A economia encolheu
5,6% no mesmo semestre do ano passado, quando ocorreu o maior impacto

A coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis

da pandemia”, acrescenta Rebeca Palis.

Na comparação anual, o PIB avançou 12,4% no segundo trimestre deste ano, com alta de 1,3% na agropecuária, 17,8% na indústria e 10,8% nos
serviços.

Pela ótica da despesa, o consumo
das famílias cresceu 10,8%. Os investimentos (Formação Bruta de Capital
Fixo) avançaram 32,9% no segundo
trimestre. Esse aumento é justificado
pelos resultados positivos na produção interna, na importação de bens de
capital e na construção. O consumo
do governo teve alta de 4,2%.

Já no setor externo, as exportações
cresceram 14,1% e as importações
avançaram 20,2%. Nas exportações, o
crescimento é explicado, principalmente, pelo acréscimo nos produtos agrícolas, na indústria automotiva; máquinas
e equipamentos e minerais não metálicos. Por outro lado, as importações
cresceram, principalmente, devido ao
acréscimo nas compras de veículos automotores; máquinas e equipamentos;
siderurgia e refino de petróleo.
RELATÓRIO DO IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB)
apresentou queda (-0,1%) no se-
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gundo trimestre de 2021 (comparado ao primeiro trimestre de 2021),
na série com ajuste sazonal. Frente
ao mesmo trimestre de 2020, o PIB
cresceu 12,4%. No primeiro semestre, o PIB acumula alta de 6,4%. No
acumulado nos quatro trimestres,
terminados em junho de 2021, o PIB
cresceu 1,8%.
O Produto Interno Bruto (PIB)
apresentou estabilidade (-0,1%) no
segundo trimestre de 2021 (comparado ao primeiro trimestre de 2021),
na série com ajuste sazonal. Frente
ao mesmo trimestre de 2020, o PIB
cresceu 12,4%. No primeiro semestre, o PIB acumula alta de 6,4%. No
acumulado nos quatro trimestres,
terminados em junho de 2021, o PIB
cresceu 1,8%.
PIB FICA ESTÁVEL (-0,1%) NA
COMPARAÇÃO COM O TRIMESTRE
IMEDIATAMENTE ANTERIOR
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PIB - Preços de mercado
Variação contra o trimestre anterior (%)

Fonte: Contas Nacionais trimestrais

PIB - Por setores
Variação contra o trimestre anterior (%)

O PIB variou -0,1% na comparação
do segundo trimestre de 2021 contra
o primeiro trimestre de 2021, na série
com ajuste sazonal. A maior queda foi
da Agropecuária (-2,8%), seguida pela
Indústria (-0,2%). Por outro lado, os
Serviços cresceram 0,7%.
Entre as atividades industriais, o
desempenho foi puxado pelas quedas de 2,2% nas Indústrias de Transformação e de 0,9% na atividade de
Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos. Essas
quedas compensaram a alta que houve de 5,3% nas Indústrias Extrativas e
2,7% na Construção.

Nos Serviços, houve resultados
positivos em Informação e comunicação (5,6%), Outras atividades de serviços (2,1%), Comércio (0,5%), Atividades imobiliárias (0,4%), Atividades
financeiras, de seguros e serviços
relacionados (0,3%) e Transporte, armazenagem e correio (0,1%). Houve
também estabilidade para Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,0%).

Pela ótica da despesa, a Formação
Bruta de Capital Fixo (-3,6%) apresentou queda, a Despesa de Consumo
das Famílias (0,0%) ficou estável e
a Despesa de Consumo do Governo
(0,7%) cresceu em relação ao trimestre imediatamente anterior.
No setor externo, as Exportações
de Bens e Serviços tiveram crescimento de 9,4%, enquanto as Importações de Bens e Serviços recuaram
0,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

Fonte: Contas Nacionais trimestrais

PIB CRESCE 12,4% FRENTE
AO 2º TRIMESTRE DE 2020

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB teve crescimento de 12,4% no segundo trimestre de 2021. O Valor Adicionado
a preços básicos teve alta de 11,7% e
os Impostos sobre Produtos Líquidos
de Subsídios avançaram em 16,8%.

A Agropecuária cresceu 1,3% em
relação a igual período de 2020. Este
resultado pode ser explicado, princi-
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restrições durante a pandemia da
COVID-19. Este movimento foi capaz
de compensar até mesmo o momento
com bandeiras tarifárias mais desfavoráveis.

PIB - Sob a ótica da demanda
Variação contra o trimestre anterior (%)

O setor de Serviços avançou 10,8%
na comparação com o mesmo período
do ano anterior. Os melhores resultados se deram em Transporte, armazenagem e correio (25,3%) e Comércio
(20,9%). As demais atividades também apresentaram resultados positivos: Outras atividades de serviços
(16,1%), Informação e comunicação
(15,6%), Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade
social (4,1%), Atividades imobiliárias
(3,5%) e Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,4%).

palmente, pelo desempenho positivo
de alguns produtos da lavoura com
safra relevante no segundo trimestre,
como a soja (9,8%) e o arroz (4,1%).
Em contrapartida, houve recuos nas
estimativas de produção anual das
culturas de café (-21,0%), algodão
(-16,6%) e milho (-11,3%). As estimativas para Pecuária e Produção florestal apontaram contribuição positiva
para a Agropecuária neste trimestre.
A Indústria cresceu 17,8%. Nesse contexto, a atividade Indústrias de
Transformação registrou o melhor resultado com alta de 25,8%, influenciada,
principalmente, pelo avanço na fabricação de veículos automotores; de outros
equipamentos de transporte; de máquinas e equipamentos; e da metalurgia.

Fonte: Contas Nacionais trimestrais

A alta na atividade de Construção
(13,1%) foi corroborada pelo aumento do número de pessoas ocupadas no
setor e da produção de seus insumos
típicos. Esta atividade voltou a ter
resultado positivo após cinco trimestres consecutivos de queda.

Indústrias Extrativas apresentou
variação positiva de 7,0%, resultado
do aumento na extração de minérios
ferrosos, uma vez que a extração de petróleo e gás cresceu menos no período.
A atividade de Eletricidade e gás,
água, esgoto, atividades de gestão
de resíduos apresentou alta de 6,7%
devido à maior atividade da economia como um todo, já que o segundo trimestre de 2020 foi o auge das

A Despesa de Consumo das Famílias cresceu 10,8%, explicada pelo
efeito base, já que é contra o trimestre
com os maiores efeitos da pandemia
sobre a economia, além dos programas de apoio do governo do aumento
do crédito a pessoas físicas. Por outro
lado, houve aumento das taxas de juros e, mesmo com o aumento das ocupações na economia, a massa salarial,
afetada negativamente pelo aumento
da inflação, caiu em relação ao segundo trimestre de 2020.
A Formação Bruta de Capital Fixo
avançou 32,9% no segundo trimestre
de 2021, explicado pelos resultados
positivos da produção interna e importação de bens de capital, além da
construção. A Despesa de Consumo
do Governo subiu 4,2% em relação ao
segundo trimestre de 2020.

No setor externo, as Exportações
de Bens e Serviços cresceram 14,1%,
ao passo que o crescimento das Importações de Bens e Serviços foi de
20,2% no segundo trimestre de 2021.
Dentre as exportações de bens, o crescimento é explicado, principalmente,
pelo acréscimo em produtos agrícolas, indústria automotiva, máquinas e
equipamentos e minerais não metálicos. Por outro lado, as importações
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Período			Indicadores
de comparação
PIB
AGROP
INDUS
Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal)
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (sem ajuste sazonal)

Acumulado em quatro trimestres / mesmo período do ano anterior (sem ajuste)

Acumulado no ano / mesmo período do ano anterior (sem ajuste sazonal)

Valores correntes no 2º trimestre (R$)

Taxa de investimento (FBCF/PIB) no 2° trimestre de 2021 = 18,2%
Taxa de Poupança (POUP/FBCF) no 2º trimestre de 2021 = 20,9%

-0,1%

-2,8%

6,4%

3,3%

12,4%
1,8%

1,3%

2,0%

-0,2%

SERV
10,8%

4,7%

FBCF

0,7%

17,8%

10,0%
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0,5%

4,7%

-3,6%

32,9%

12,8%

24,3%

2,1 trilhões

180,0 bilhões

410,4 bilhões

1,3 trilhão

390,2 bilhões

2020.II

2020.III

2020.IV

2021.I

2021.II

-5,6

-5,0

-4,1

1,0

1,8

Principais resultados do PIB a preços de mercado
Do 2º Trimestre de 2020 ao 2º Trimestre de 2021 (%)

Taxas (%)
Acumulado ao longo do ano / mesmo período do ano anterior

Últimos quatro trimestres / quatro trimestres imediatamente anteriores

Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior

Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal)

cresceram principalmente devido ao
acréscimo nas compras de veículos automotores, máquinas e equipamentos,
siderurgia e refino de petróleo.
PIB CRESCE 1,8% NO ACUMULADO
EM QUATRO TRIMESTRES

O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de
2021 cresceu 1,8% em relação aos
quatro trimestres imediatamente anteriores. Esta taxa resultou da alta de
1,6% do Valor Adicionado a preços
básicos e de 2,8% nos Impostos sobre
Produtos Líquidos de Subsídios. O
resultado do Valor Adicionado nesta
comparação decorreu dos seguintes
desempenhos: Agropecuária (2,0%),
Indústria (4,7%) e Serviços (0,5%).

As atividades industriais com
crescimento foram Indústrias da
Transformação (8,1%) e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de
gestão de resíduos (3,5%) se expandiram. Já a Construção (-0,7%) e as
Indústrias Extrativas (-0,2%) sofreram contração.

Nos Serviços, houve altas em: Comércio (5,7%), Informação e Comunicação (5,4%), Atividades financeiras,
de seguros e serviços relacionados
(3,9%), Atividades imobiliárias (3,4%)

-2,1

-3,4

-4,1

-3,8

-9,0

7,7

3,1

1,2

-10,9

-3,9

-1,1

1,0

6,4
12,4
-0,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

e Transporte, armazenagem e correio
(1,5%). As quedas foram: Outras atividades de serviços (-4,9%) e Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (-2,5%).
Na análise da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo (12,8%)
teve variação positiva pelo segundo trimestre consecutivo. Por outro
lado, a Despesa de Consumo das Famílias (-0,4%) e a Despesa de Consumo do Governo (-2,6%) tiveram
variações negativas.

No setor externo, as Exportações
de Bens e Serviços apresentaram
alta de 2,4% e as Importações de
Bens e Serviços apresentaram queda
de 1,7%.

PRIMEIRO SEMESTRE TEM
ALTA DE 6,4% NO PIB
O PIB no 1º semestre de 2021
cresceu 6,4% em relação a igual período de 2020. Nesta base de comparação, houve desempenho positivo para
a Agropecuária (3,3%), a Indústria
(10,0%) e os Serviços (4,7%).
TAXA DE INVESTIMENTO FOI DE
18,2% NO 2º TRIMESTRE

A taxa de investimento no segundo trimestre de 2021 foi de 18,2% do
PIB, acima do observado no mesmo
período do ano anterior (15,1%). A
taxa de poupança foi de 20,9% no segundo trimestre de 2021 (ante 15,7%
no mesmo período de 2020).

A Capacidade de Financiamento alcançou R$ 81,4 bilhões
ante R$ 35,7 bilhões no segundo
trimestre de 2020. O aumento
da Capacidade de Financiamento é explicado, principalmente,
pelo aumento no montante de
R$ 55,1 bilhões no saldo externo
de bens e serviços.
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Ipea mantém previsão do PIB
para 2021 em 4,8%
Publicação revela ainda previsões mensais para indústria, comércio e serviços
O Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) divulgou, no dia 27/8,
a análise trimestral da atividade econômica brasileira e prevê, de acordo
com indicadores desagregados da
indústria, comércio e serviços, um resultado próximo da estabilidade para
o Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano. Para 2021
e 2022, os pesquisadores projetam
um crescimento de 4,8% e 2,0%, respectivamente, mantendo a previsão da
última Visão Geral, feita em junho passado na Carta de Conjuntura do Ipea.

Ao analisar os indicadores econômicos, a recuperação do setor de serviços se destaca entre os setores produtivos e seu desempenho no segundo
semestre de 2021 deve continuar sendo estimulado com o avanço da vacinação contra a Covid-19. De acordo com
a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a alta de junho para
o setor (1,7%) foi a décima segunda
variação positiva em treze meses. Entre os segmentos, o crescimento foi generalizado, com destaque novamente
para os serviços prestados às famílias,
que avançou 8,1% na margem e 72,7%
sobre junho de 2020. Esse segmento,
no entanto, ainda se encontra em patamar 22,8% inferior ao observado em
fevereiro de 2020, antes da pandemia.
Para o mês de julho, os pesquisadores
estimam que a receita de serviços apresente alguma acomodação, com queda
de 1% na série sem efeitos sazonais,
atingindo patamar de 14,2% acima do
mesmo período do ano passado.
Além da melhora da dinâmica epidemiológica da Covid-19 no Brasil em
maio e junho, a retomada de alguns
programas de transferência de renda iniciada em abril como o Auxílio Emer-

gencial e o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda
- ajudam a explicar o crescimento do
comércio varejista no segundo trimestre do ano. Segundo a Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC), as vendas no varejo encerraram o segundo trimestre
com alta de 3%. Para o mês de julho, a
estimativa do Ipea é de que o resultado fique próximo à estabilidade, com
pequeno recuo de 0,4%.

Com os dados divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do
IBGE, a produção física da indústria
recuou 2,5% no segundo trimestre. O
destaque positivo ficou para o segmento das indústrias extrativas, que cresceu
4,8%, estimulado pela alta nos preços
internacionais de commodities e pelo
crescimento das importações mundiais.
Em contrapartida, a indústria de transformação apresentou recuo de 3,8%.
Esse setor continua a enfrentar escassez
de matéria-prima e aumento de custos,
o que restringe a oferta em alguns segmentos. Além disso, o ritmo de recuperação ainda modesto observado nos
indicadores de mercado de trabalho,
juntamente com a aceleração da inflação, constituíram dificuldades para um
crescimento maior da demanda interna.

O Ipea estima que a produção industrial de julho tenha recuado 1%
na série sem efeitos sazonais, com
alta de 1,4% na comparação com o
mesmo período de 2020.

Em relação ao setor agropecuário,
o estudo utiliza as novas previsões de
crescimento do PIB agropecuário divulgadas ontem em outra nota de conjuntura, que foram reduzidas de 2,6% para
1,7% em 2021. A redução da previsão
de crescimento deve-se, principalmente,
a uma estimativa menor do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) para a safra de milho, cuja
queda passou de -3,9% para -11,3%.

Os pesquisadores destacam que
existem fatores de risco que podem
alterar esse cenário, como a atual crise hídrica e a recente piora no quadro
de contágio da covid-19, em função da
variante delta, no país e no mundo. "O
crescimento previsto para 2022 possui
um viés de baixa, ou seja, no final de setembro, quando revisaremos novamente o nosso cenário macroeconômico,
existe uma chance de que essa previsão
para o crescimento do PIB seja reduzida", afirmou Leonardo Mello de Carvalho, um dos autores do estudo.
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Copom acelera elevação de juros e
indica que levará a política monetária
a terreno restritivo - projeção de Selic
chegando a 7,5%
juros para patamar acima do neutro".
A persistência de incertezas na seara
fiscal e a volatilidade cambial também
podem ter contribuído para essa sinalização de que a política monetária tenderá a ser elevada a terreno restritivo.”

Em reunião realizada no dia 04 de
agosto último, o Copom decidiu intensificar o ritmo de elevação de sua taxa
básica de juros, optando por aumentar
a Selic em 100 pontos-base, de 4,25%
para 5,25% ao ano. A decisão, novamente unânime, veio em linha com
as expectativas da LCA – Consultores
Econômicos e da maioria das instituições de mercado. Também em linha
com a expectativa, o Copom sinalizou
que promoverá outro aumento de 100
pontos-base na próxima reunião.

A intensificação no ritmo de aperto
monetário ocorre num contexto em que
a "inflação ao consumidor continua se
revelando persistente", com as leituras
mais recentes mostrando "composição
mais desfavorável" - como apontou o
comunicado da decisão. No documento,
o Copom destacou: "a surpresa com o
componente subjacente da inflação de
serviços"; "a continuidade da pressão sobre bens industriais", que vem elevando
os núcleos da inflação; e "novas pressões
em componentes voláteis", como energia
elétrica e alimentos, "ambos decorrentes
de condições climáticas adversas".

Num contexto em que atividade
continua mostrando evolução positiva - e não enseja "mudança relevante para o cenário prospectivo (...) de
recuperação robusta do crescimento
econômico ao longo do segundo semestre" -, a "piora recente em componentes inerciais dos índices de preços, em meio à reabertura do setor de
serviços, poderia provocar uma deterioração adicional das expectativas
de inflação". Ao ser "mais tempestivo
no ajuste da política monetária", a
autoridade espera "garantir a ancoragem das expectativas de inflação".

De acordo com a LCA, “nesse sentido, vale registrar que, para o horizonte
relevante da política monetária, "que
inclui o ano-calendário de 2022 e, em
grau menor, o de 2023", as expectativas
de mercado, assim como as projeções
do próprio Banco Central, não se encontram muito distantes do centro da
meta (ver tabela abaixo). Ainda assim,
o Copom passou a sinalizar que, neste
momento, "o cenário básico e o balanço
de riscos do Copom indicam ser apropriado um ciclo de elevação da taxa de

Para a LCA, “Nosso cenário base por
ora contempla que a taxa básica Selic
será elevada para 7,5% até o final deste
ano e mantida neste patamar ao longo
de todo o ano que vem. Em nossa avaliação, esta taxa seria compatível com
um patamar considerado neutro. Vale
registrar, todavia, que o juro neutro é
uma variável não observável. É possível
que o Copom considere como patamar
neutro um nível mais baixo para a Selic,
talvez mais próximo das projeções de
mercado para a taxa básica de juros no
médio e longo prazo, que atualmente se
encontram entre 6,5% e 7%.”
“Nossa curva projetada para a Selic por ora não sofrerá alterações em
função do conteúdo mais conservador
do comunicado de política monetária.
Continuamos a projetar alta de 100
pontos-base na próxima reunião do Copom, agendada para 22 de setembro;
seguida de uma elevação de 75 pontos-base em outubro e uma última de 50
pontos-base, em dezembro - de modo
que a Selic encerrará o ano em 7,5%.
Como argumentamos no Cenário LCA
desta 3ª-feira (dia 03), essa projeção
está amparada na expectativa de que as
pressões correntes sobre a inflação e a
cotação cambial tendem a refluir gradativamente ao longo deste 2º semestre.
É forçoso reconhecer, todavia, que vem
aumentando a chance de um aperto das
condições monetárias ainda maior do
que atualmente contemplado em nosso
cenário base”, finalizou a LCA.
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Aumento da taxa Selic confirma processo
de normalização monetária do país
A decisão de elevação da taxa Selic de 4,25% para 5,25% ao ano foi
recebida sem surpresas pela FIEMG.
Segundo a entidade, “o aumento de 1
ponto percentual da Selic é mais uma
confirmação de que o processo de
normalização monetária (aumento
de juros) seguirá acelerado no país.”
A entidade, em nota divulgada
à imprensa afirmou: “No entanto, é
prudente uma reavaliação de condu-

ta nas próximas reuniões do COPOM,
considerando fatores que exercerão
menor pressão inflacionária - como
a estabilidade do real perante o dólar
e a queda dos preços internacionais
de commodities agrícolas e metálicas
-, ao mesmo tempo em que o avanço
das atividades industriais e de varejo dá claros sinais de desaceleração.
Ademais, a recuperação do mercado
de trabalho segue lenta e a taxa de
desemprego continua em patamares

historicamente elevados, com mais
de 14,6 milhões de desempregados.

positivo, o mercado de trabalho continua com 14,8 milhões de desempregados e 4,6 milhões de pessoas que,
apesar de estarem na força de trabalho antes da pandemia, não estão
buscando emprego no momento devido às restrições. Esse contingente
manterá a taxa de desemprego num
patamar alto ainda por algum tempo.

deve ter ficado próximo da estabilidade e as expectativas de crescimento
para 2022 são de apenas 2,1% segundo o último boletim Focus.

A FIEMG revisou as suas previsões
econômicas, ao identificar que o ritmo
atual de aumento de juros exercerá
influência negativa na atividade econômica em 2021 e 2022, com efeitos
diretos na retomada do emprego, na
renda e no crescimento econômico,
em um dos momentos mais difíceis vivenciados pela sociedade brasileira. “

Banco Central
coloca em
risco a frágil
recuperação
da atividade
econômica ao
acelerar a
subida da Selic
De acordo com Paulo Skaf, presidente da FIESP – Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo –
“o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) aumentou no dia 4 de agosto último a taxa
básica de juros, a Selic, em 1,0 p.p,
para o patamar de 5,25% a.a.
Embora vários segmentos econômicos estejam com desempenho

Além disso, o PIB no 2º trimestre

Por tudo isso, pode-se dizer que
é um equívoco do Banco Central não
apenas elevar a taxa básica de juros,
mas acelerar o ritmo de alta, colocando em risco a frágil recuperação da
economia brasileira.”
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Na última semana de agosto,
o Ministro Guedes concedeu
didáticas entrevistas, defendendo a tese de que avaliação
da política econômica está
sendo injustamente contaminada pelo rechaço generalizado às posições adotadas por
Bolsonaro.

Cita a qualidade da execução
orçamentária, em que receitas disparam e despesas
permanecem sob controle, a
excelência das contas externas e a retomada animadora
do emprego e atividade econômica. Nem o esforço bem
sucedido de avançar nas
privatizações, concessões e
reformas estruturais recebe aplausos dos formadores
de opinião: o ambiente de
disputa sucessória dividiu
a sociedade entre bolsominions e o resto da sociedade,
sufocando o respeito à lógica
econômica.
O ponto que mais sublinhou
foi o consenso pessimista
quanto à inflação brasileira. Repudia a tese de que
estamos em um processo
descontrolado. E foi muito
feliz ao convocar o exemplo
americano, onde, como aqui,
a inflação de 2021 estaria
marchando para 8 por cento. Para tanto, lembra que
a pandemia gerou rupturas
importantes nas cadeias produtivas, introduzindo pres-

sões de custo introjetadas
em todas as economias, agravadas pelo impacto do surto
de preços de commodities. E
endossou a tese de que não
há tibieza da nossa Autoridade Monetária e sim uma
mera politização da análise,
que compromete uma avaliação objetiva da realidade.

Nesta coluna, temos defendido estes mesmos pontos,
apesar de todo o desalento
que sentimos, decorrente
das agressões toscas do Presidente às instituições democráticas.
Mas algo passou batido no
arrazoado de Guedes: a diferença radical de atitude
do Fed e do nosso Banco
Central perante as pressões
de preço. Ora, se os dois processos, como o Ministro bem
salientou, têm as mesmas
causas e consequências, por
que terapias opostas foram
adotadas?

Nos Estados Unidos, o Fed
esposou firmemente a tese
de que choques de oferta
não devem ser combatidas
com elevação de juros, pois
o resultado é o enfraquecimento do processo de recuperação econômica, em
uma circunstância em que a
própria operação da economia se encarrega de corrigir
automaticamente a pressão,

com mudanças de preços
relativos e ajuste de poder
aquisitivo. Como aqui, lá o
mercado teve um episódio
de desconforto e elevou os
juros futuros, manifestando
dúvidas se o Fed fazia o certo. O Fed enfrentou as pressões, sustentou sua posição,
argumentou que estava
atento e agiria a tempo. Já há
algumas semanas, os índices
de preços de commodities
arrefeceram, confirmando o
diagnóstico do Fed.
Como resultado, os mercados se acalmaram, os juros
de 10 anos, que haviam alcançado 2 por cento ao ano
regrediram a menos de 1,5
e a tranquilidade foi recomposta, sem elevação de juros
curtos. Tudo isto, apesar de
a economia americana estar
bem mais aquecida do que a
nossa, pois talvez a pressão
de oferta estava sendo referendada também por um
excesso de demanda privada
e pelo impacto de um programa expansionista de investimento público em obras de
infraestrutura.
E no Brasil?

Sem qualquer indício de
aquecimento de demanda
(pelo contrário, as projeções
semanais de crescimento
do PIB vêm sendo revisadas
monotonicamente para bai-
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xo), o Banco Central colocou
os juros numa trilha ascensional acelerada, em nome
da ancoragem de expectativas. Às pressões internacionais de preços, tivemos
aqui a adição da escassez de
chuvas, elevação do preço de
energia e subida do câmbio
engendrada pela intranquilidade política. Agravantes
da elevação de preços, sem
dúvida, mas todas do lado
oferta, situação em que a
subida de juros impõe mais
custos à atividade do que
arrefecimento de preços. Ao
contrário do Fed, aqui o Banco Central piscou, cedeu às

pressões altistas do mercado
e engajou-se em política que
obstaculiza o crescimento da
oferta e pressiona a execução
fiscal com custos ascendentes de servir a dívida, em volume maior do que qualquer
programa social.
Guedes passou lotado sobre
esta divergência entre as
posições dos gestores da política monetária nos Estados
Unidos e no Brasil, limitando-se a pedir confiança na
ação do Banco Central.
Perante o sucesso da atitude
americana, focado mais nos

13

mandamentos da boa Economia do que na submissão ao
açodamento dos agentes de
mercado, fica difícil aceitar a
postura caudatária da nossa
política monetária, cedendo
às pressões altistas do mercado de juros, fazendo letra
morta da lei recém aprovada
que lhe deu independência,
mas que também lhe atribuiu uma restrição adicional: levar em conta o impacto
sobre a atividade econômica
em suas decisões.
Fonte:
Investing.com
25.08
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Taxa Selic: trajetória de alta é
remédio amargo e péssima notícia
para o acesso ao crédito
Expectativa de nova elevação da taxa básica de juros em setembro
No último dia 4 de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central elevou a taxa básica de
juros da economia, a Selic, de 4,25%
para 5,25% ao ano. Foi a quarta elevação consecutiva - que abriu o ano em
2% - em 2021; a primeira foi realizada
em março, quando o Copom decidiu
aumentar a Selic pela primeira vez em
quase seis anos. Agora, com a alta de
0,89% do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15),
a expectativa é que o Banco Central
eleve a taxa em 1,25 % em setembro.
Neste cenário, alguns apostam que a
Selic poderá atingir 8% até o fim deste
ano de aperto monetário.
O advogado e economista Alessandro Azzoni, também conselheiro
deliberativo da Associação Comercial
de São Paulo, comenta a tendência de
elevação da taxa pelo governo.
O aumento da taxa Selic é negativo
neste momento?

Alessandro Azzoni: Sim, considero esta elevação algo muito negativo
em um momento como este, em que o
acesso ao crédito continua tão necessário. Além disso, devemos lembrar que,
no ano passado, várias micro e pequenas empresas foram socorridas pelo
Pronamp. Com o aumento da Selic, aumenta também o saldo devedor dessas
empresas que ainda não conseguiram
se recuperar e - em meio a uma lenta
retomada - sofrerão um impacto direto.
A taxa Selic também é referência de taxa
de mercado e parâmetro para as taxas
de financiamento dos bancos e isso traz
evidentes consequências para os empréstimos futuros e já concedidos.

O governo está usando a política monetária para conter o processo
inflacionário no Brasil, mas só cabe
aumentar a taxa de juros para conter
a inflação relacionada à demanda - e
a inflação que temos hoje é mais de
custo, puxada pelos preços. Não vejo
muito consumo, neste momento: vejo
supermercados e carrinhos cada vez
mais vazios.

E o que esse aumento significa para
a economia?
Há um impacto também negativo
para a economia. A elevação da taxa de
juros, como eu disse, deixa o crédito
cada vez mais caro, e pode trazer um
aumento nos juros a serem repassados para as empresas e consumidores
- no cartão de crédito e na compra a
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prazo, por exemplo -, deixando o dinheiro cada vez mais caro e restringindo cada vez mais o poder de compra
do consumidor. Isso pode desacelerar
a economia ainda mais. Para quem
tiver dinheiro para comprar à vista,
tudo bem - mas o impacto será grande
para quem comprar a crédito, e tudo
isso pode aumentar a inadimplência.
Como o aumento da taxa Selic afeta
os investimentos?

Neste aspecto, a elevação pode
acarretar um cenário mais positivo.
Para investimentos de curto prazo

- como a poupança, que remunera
70% da taxa Selic, mas mesmo assim
fica abaixo da inflação - ainda não é
interessante, mas a elevação estimula
as tomadas de capital de bancos que
trabalham com CDBs, pagando 150%,
200% da taxa Selic, o que pode ser
muito interessante. No caso de um
banco que capta 200%, estamos falando de 10,5% ao ano - uma taxa muito
boa para um investimento sem risco.
Isso pode ser atrativo.
Alessandro Azzoni, advogado e
economista, especialista em Direito
Ambiental, com atuação nas áreas
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do Civil, Trabalhista e Tributário. É
mestre em Direito pela Universidade Nove de Julho, especializado em
Direito Ambiental Empresarial pela
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Alta da Selic acirra competição
em financiamento imobiliário e deve
intensificar comparação de taxas
O aumento da taxa de juros básica
- a Selic - para 5,25% ao ano, anunciado no dia 4 de agosto último pelo Comitê de Política Monetária (Copom),
deve acirrar a competição entre as
instituições financeiras nas linhas de
financiamento imobiliário e intensificar a busca por comparação de taxas,
segundo avaliação de Bruno Gama,
CEO da Credihome, plataforma de
crédito imobiliário multi-banco.
"Embora nossa expectativa seja
de que eventuais repasses nesse segundo semestre aconteçam de forma
gradual, a alta da Selic altera a dinâmica de concessão de crédito imobiliário, podendo tornar instituições
mais sensíveis a esse aumento mais
seletivas", explica Gama. "Vale lembrar que a taxa mínima anunciada
pelos bancos não significa que será
aquele o juro final para o tomador.
Mais do que nunca, pesquisar e comparar os custos entre os bancos se
torna crucial antes de contratar um

financiamento", alerta.

De acordo com o executivo, mesmo com a decisão do Copom de subir
em 1 ponto percentual a Selic, a média dos juros para financiamentos
imobiliários esse ano não deve ultrapassar a faixa entre 7% e 8% ao ano.
A arrecadação recorde da poupança
em 2020 também deve garantir fôlego para os bancos continuarem oferecendo crédito imobiliário a taxas
competitivas.

"Ao longo do ciclo de cortes da
Selic, houve uma corrida importante
dos bancos para oferecer as melhores condições e atrair clientes para
sua base vislumbrando um relacionamento para os próximos 20, 30
anos. O entendimento que esse é um
produto estratégico para a fidelização
de clientes reforça a tendência de que
as instituições mantenham a competição acirrada e evitem anunciar aumentos nesse momento", diz Gama.

A preocupação do consumidor, no
entanto, já reflete na aceleração da procura por financiamentos antes de eventuais repasses da Selic. Somente no mês
de junho, a fintech registrou 848 contratos e mais de R$ 300 milhões - maior
volume mensal desde a sua criação,
em 2018. No primeiro semestre, foram
mais de 4 mil contratos firmados e R$
1,5 bilhão em originação - maior que o
R$ 1,2 bilhão de todo o ano de 2020.
A CrediHome é uma plataforma
online de crédito imobiliário multi-banco, criada para descomplicar o
mercado imobiliário, reinventando a
forma de se fazer negócio via financiamento imobiliário e crédito com
garantia de imóveis de modo ágil e
flexível. A fintech atua nos mercados
B2C e B2B, com financiamento próprio e de mais de 10 bancos parceiros
e mais de 5.000 canais de distribuição
como imobiliárias, corretores independentes, assessorias imobiliárias,
entre outros.
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Selic: como a taxa impacta a vida
das pessoas comuns?
O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central do Brasil
(BC) subiu, no dia 08 de agosto último, a meta para os juros básicos (Selic) em 1 ponto, de 4,25% para 5,25%.

Segundo o coordenador do Instituto de Finanças da Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Ahmed Sameeer El Khatib, com
a inflação em alta, especialmente refletida no preço dos alimentos, como
arroz e feijão, e no preço dos combustíveis, a SELIC pode atuar como freio
nesta tendência de alta.

"Em função do aumento progressivo e agressivo da inflação desde
2020, tivemos a necessidade de acionar um mecanismo de freio dessa
alta, isto é, a elevação da taxa SELIC.
Esse freio pode, num primeiro momento, evitar preços mais elevados
de alimentos, mas pode deixar o crédito mais caro, fato que desestimula
o consumo e investimentos das empresas".
ENTENDA A TAXA SELIC

A Selic, também conhecida como
taxa básica de juros é uma ferramenta
do governo para controlar a inflação,
o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
Quando o governo aumenta a Selic, ele torna o crédito "mais caro" e
dificulta o acesso a ele, pois aumentam os juros do cartão de crédito, cheque especial e empréstimos. A mensagem que se passa é de que não está
na hora de comprar, tomar decisões
de compra mais caras. No longo prazo, essa estratégia controla a inflação.
Como a SELIC está associada ao
"custo do dinheiro", quando ela é aumentada, o consumo da população

tende a diminuir, porque o crediário
se torna mais caro, e isso desestimula
as pessoas a comprarem mais.

"A população começa a conter
seus gastos, reduzindo a demanda.
Isso provoca uma retração na economia, redução nos preços dos produtos
e serviços, e tudo isso faz a inflação
cair. Uma taxa Selic em elevação gera
retração de consumo; taxa Selic em
alta, desestimula o consumo e a economia (mas pode conter a inflação).",
diz Ahmed.
IMPACTO DA SELIC PARA A
POPULAÇÃO

Para a população em geral, os impactos de curto prazo serão pequenos: o crédito tende a ficar um pouco
mais caro e o câmbio, um pouco mais
estável, com o real um pouco mais valorizado perante o dólar, o que reduz
a pressão inflacionária sobre com-

bustíveis e alimentos, por exemplo.

"Contudo, o aumento da SELIC
desestimularia os investimentos por
parte das empresas, por tornar o crédito mais caro, o que pode aumentar
o desemprego. Existe uma teoria conhecida como Lei de Okun (em referência ao economista Arthur Okun),
um preceito econômico que identifica
uma relação inversamente proporcional entre PIB e taxa de desemprego.
Estudos que demonstram que a cada
1 ponto porcentual de aumento dos
juros no Brasil, temos a redução do
crescimento do PIB em cerca de 0,3
ponto porcentual, com uma defasagem de um ano e meio. Aplicando a
teoria mencionada anteriormente, a
Lei de Okun, para o Brasil aponta que
uma redução do crescimento do PIB
dessa ordem de grandeza (-0,3 ponto
porcentual) tende a elevar a taxa de
desemprego em 0,1 ponto porcentual", finaliza.
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SEU DINHEIRO
FERNANDO SOARES RODRIGUES

Jornalista
especializado em
economia e finanças

Crise política dificulta
crescimento
Apesar do ambiente de
negócios no País continuar
relativamente indiferente à
crise política, já que grandes
transações empresariais continuam ocorrendo em larga
escala, o mercado financeiro
e as perspectivas econômicas
seguem muito afetados.

O fraco desempenho do
índice Bovespa nas últimas
semanas - de julho a agosto -,
a rentabilidade negativa dos
principais ativos financeiros e
a inflação em alta na faixa de
quase 1% em julho passado
e de 8,9% no acumulado dos
doze meses anteriores acirram as preocupações dos investidores de todos os portes.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

O consenso é geral entre os analistas e na grande
mídia. O governo não se preocupa devidamente com a
geração de emprego e renda
e, muito menos, com o controle da pandemia. Ao invés
de procurar comprar mais
vacinas, o Presidente da República se reúne com o ministro Queiroga, da Saúde, para
discutir a liberação progressiva das máscaras, enquanto
o País ainda registra cerca de
1 mil mortos por dia com a
Covid-19.

Além disso, os constantes

embates do Presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo em nada colaboram para
que o País tenha perspectivas
de crescimento no pós-pandemia em 2022.
PIB CRESCE POUCO

Enquanto o boletim Focus
do Banco Central (BC) prevê
crescimento fraco no próximo ano, de 2,50%, abaixo da
inflação de 3% prevista para
o período, analistas expressivos do mercado como Affonso
Celso Pastore, ex-presidente
do BC, preveem crescimento
de apenas 1% ou retração.

O mesmo Pastore alertou
que o BC demorou demais a
reajustar a Selic, ora na faixa
de 5,25% ano, e só retomou
as altas para conter a inflação
quando obteve a tão sonhada
independência. Muitos acreditam que o BC represou a Selic
mais do que devia para não
atrapalhar o crescimento econômico previsto para 5,27%
este ano, abaixo da inflação
(pelo IPCA) de 7,11% para o
mesmo período, segundo a
pesquisa do boletim Focus. Ou
seja, o crescimento econômico
será apenas nominal.
O ambiente político des-

favorável faz com que o dólar
comercial teste o patamar de
R$ 5,50 e continue pressionando os preços dos alimentos e outros produtos de consumo obrigatório. Esses, por
sua vez, sofrem as pressões
de alta do mercado internacional, na medida que o País
continua sendo um grande
exportador de commodities
agrícolas.

O superávit na balança
comercial é previsto para este
ano em US$ 70 bilhões, mesmo diante de informações
sobre a manutenção de parte
dos resultados comerciais dos
exportadores no exterior.
As contas externas do
País – ao menos isto – continuam em ordem. As reservas
cambiais encontram-se no
patamar de US$ 355 bilhões,
o déficit nas contas correntes
está com previsão zerada no
acumulado do ano, e os investimentos estrangeiros diretos
podem alcançar US$ 54 bilhões, também de acordo com
o boletim Focus.

A questão dos investimentos externos é controversa. A
B3 – bolsa brasileira – registra
saldo positivo de capital estrangeiro no ano. Mas existem
informações sobre retração
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de investimentos estrangeiros
diretos no País.

Diante deste cenário econômico no mínimo inquieto,
como o comportamento diário do Presidente da República, os investidores nem sempre obtêm sucesso ao tentar
proteger o capital da inflação.

As cadernetas de poupança continuam rendendo 70%
brutos dos CDis, que acompanham a taxa Selic e, portanto,
veem perdendo para a inflação. Para surpresa de muitos,
os títulos públicos – recomendados por 9 entre dez analistas de investimentos – ofereceram rentabilidade negativa
nas últimas semanas {julho/
agosto). Os CDBs e e fundos de
investimentos também perdem para a inflação no curto
e médio prazo, pois a rentabilidade destes ativos acompa-

nha os CDIs e títulos públicos.
RISCO NA BOLSA

Conseguem bons resultados no mercado acionário,
os investidores que preferem
as aplicações de curto prazo
ou diárias (day trade}. Ações
de bancos, exportadoras e as
que pagam bons dividendos
são as preferidas dos pequenos e médios investidores
que resolvem migrar para a
bolsa de valores. Cada caso é
um, e antes de aplicar é melhor realizar uma boa análise
e se possível com ajuda de
analistas. Na bolsa só deve
aplicar o dinheiro que sobra.
Todo cuidado é pouco.
Os bancos lucram mais
com a Selic baixa, pois pagam remunerações menores
aos investidores e continuam
praticando juros exorbitantes
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nos empréstimos.

Algumas novidades causam no mínimo apreensão no
mercado. O PIX, que facilita os
pagamentos, expõe mais os
correntistas às fraudes, e os
cartões de crédito e débito por
simples aproximação também
são sujeitos a grandes riscos.
E a última novidade, o open
banking que expõe os correntistas ao compartilhamento
de informações cadastrais,
Quem recebe benefícios
do INSS já sabe o que é open
banking, Chegam a receber
mais de dez a 20 ofertas de
crédito consignado por telefone por dia. Os chamados
“consultores” e correspondentes bancários já vêm
conseguindo acesso às remunerações dos aposentados e
pensionistas do INSS, mesmo
sem consentimento deles.

EDIÇÃO 293

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

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

19

Bancos de desenvolvimento e agências de
fomento lideram empréstimos do Pronampe,
com mais de R$ 15 bi disponibilizados
Montante representa 77,3% do total emprestado às micro
e pequenas empresas na segunda fase do programa
O Sistema Nacional de Fomento
(SNF) - que envolve bancos públicos, cooperativas de crédito, bancos
de desenvolvimento e agências de
fomento - foi responsável por 77,3%
do total contratado na nova fase
do Programa Nacional de Apoio às
Microempresas de Pequeno Porte
(Pronampe), liderando os aportes
disponibilizados a micro e pequenas
empresas. O levantamento, realizado
pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), revela que, dos
R$ 20 bilhões emprestados até a última segunda-feira (9), R$ 15,4 bilhões
foram operados pelo SNF.
"O programa é essencial para so-

correr as micro e pequenas empresas
na crise causada pela pandemia. As
instituições financeiras de desenvolvimento estão trabalhando incansavelmente para atender a procura. O
Sistema Nacional de Fomento está
muito bem estruturado, tem capilaridade, e está conseguindo alocar os
recursos com dinamismo", destaca o
presidente da ABDE, Sergio Gusmão
Suchodolski.

Dentre os associados ABDE, o
Banco do Brasil é a instituição com
maior volume de contratações (R$
6,6 bilhões), seguido por Sicoob (R$
1,6 bilhão), Sicredi (R$ 1,5 bilhão) e
BDMG (R$ 141 milhões).

Pronampe
Criado em 2020 para ajudar as micro e pequenas empresas a enfrentar
a crise causada pela pandemia, o Pronampe emprestou R$ 37,5 bilhões no
ano passado. Doze entidades do SNF
(Badesul, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco Sicoob, Banrisul,
BDMG, BNB, Caixa, Sicredi, GoiásFomento, Banestes e Banese) operaram
78,5% do valor contratado, totalizando R$ 29,5 bilhões em garantias.
O programa foi retomado no início de julho, com aporte de R$ 5 bilhões no Fundo Garantidor de Operações (FGO) para cobrir até 20%
da carteira total de cada instituição.
A estimativa é de disponibilizar pelo
menos R$ 25 bilhões nesta fase.
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46,2% das famílias brasileiras viviam
com contas em atraso antes da pandemia
Pesquisa realizada pelo IBGE aponta que cerca de 95,6 milhões de pessoas
vivem em famílias com dificuldades para manter as contas fixas em dia

Segundo uma pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), aproximadamente 46,2% das famílias brasileiras vivem com suas contas fixas em atraso
por dificuldades financeiras.

O estudo realizado entre 2017 e
2018 apresentou que as contas básicas, como água e luz, são as principais
atingidas pelo atraso. “37,5% dos brasileiros vivem em uma residência que
não paga as contas básicas em dia.
26,6% atrasam as prestações de bens e
serviços e cerca de 7,8% da população
possui problemas em pagar o aluguel

até a data do vencimento”, explica João
Esposito, economista e CEO da Express
CTB – accountech de contabilidade.

A pesquisa também demonstra
que dentre as famílias que possuem
dificuldades para honrar as contas
básicas, 30,4% são chefiadas por pretos ou pardos, a maioria com baixo
rendimento financeiro e nível de escolaridade inferior, com apenas o ensino fundamental completo.

“Os resultados divulgados pelo IBGE
apresentam a existência da desigualdade racial até mesmo na hora de pa-

garmos nossas contas. Para se ter uma
noção, 16,7% dos brasileiros vivem em
lares sem acesso a serviços financeiros.
Deste número, 11,7% são integrantes de
famílias chefiadas por pretos ou pardos”,
destaca o economista.
A Express CTB é uma accountech
que tem o objetivo de democratizar as
soluções empresariais para negócios.
A Express CTB auxilia na legalização
de empresas, certificações digitais,
impostos, finanças, assuntos jurídicos, departamentos de contas, entre
outros, em poucos minutos, com tecnologia e consultoria especializada.
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Abertura de empresas bate recorde
no primeiro semestre de 2021
Levantamento elaborado pelo Sebrae detectou criação
de 2,1 milhões de pequenos negócios no período
Mesmo com a pandemia do coronavírus, a abertura de empresas no primeiro
semestre de 2021 foi a maior se comparada com os mesmos períodos de 2015
para cá. Levantamento elaborado pelo
Sebrae, com base em dados da Receita
Federal, revela que foram criadas, apenas
nos seis primeiros meses desse ano, 2,1
milhões de pequenos negócios. O número é 35% superior ao registrado mesmo
período do ano passado e praticamente o
dobro empresas criadas em 2015.
Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o crescimento do número
de empresas nesse primeiro semestre
confirma que o empreendedorismo
tem sido visto como uma alternativa de
renda, tanto para brasileiros que perderam os empregos quanto para quem,

apesar das situações adversas, resolveu
tirar do papel o sonho de empreender.
“O Sebrae tem trabalhado cada vez
mais para dar visibilidade e apoiar milhões de brasileiros que estão buscando criar seus próprios negócios, pois
sabemos que a saída para a retomada
da economia e da geração de empregos
passa – necessariamente - pelas micro
e pequenas empresas e pelos microempreendedores individuais”, comenta.

“O levantamento também constatou que, entre o primeiro semestre de
2021 e o mesmo período do ano passado, houve crescimento tanto no número de microempreendedores individuais (MEI) quanto no número de micro
e pequenas empresas”, observa Melles.
De acordo com o estudo, o maior in-

cremento foi entre as microempresas.
Apesar delas não serem a maioria, o
número passou de 267,1 mil para 390,4
mil, um incremento de 46%.

Já entre os microempreendedores individuais, que correspondem a
68% dos 18,4 milhões de pequenos
negócios brasileiros, o aumento foi de
33%, passando de 1,5 milhão para 2,1
milhões de negócios formalizados no
período referido. Entre as empresas
de pequeno porte houve um aumento
de cerca de 26%. No primeiro semestre
de 2020 haviam sido abertas 67,2 mil e
no primeiro semestre desse ano foram
84,6 mil, resultado menor apenas que o
verificado no mesmo período de 2016,
quando foram formalizadas 88,8 milhões de empresas desse porte.
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Empresário brasileiro tem grande
expectativa de crescimento da receita
e de emprego nos próximos 12 meses

Depois de pouco mais de um ano
desde o início da pandemia do coronavírus, a Grant Thornton entrevistou cerca de 5 mil empresários em
29 países para analisar o otimismo e
as expectativas em relação à economia global
Nesta edição, o Brasil caiu duas
posições no ranking do estudo semestral, que avalia o grau de otimismo dos empresários para os próximos 12 meses. O país foi do 8º para
o 10º lugar entre as 29 economias
analisadas, apesar de ter apresentado
um índice de otimismo maior do que
o registrado na pesquisa anterior.

Mais da metade dos empresários brasileiros (66%) estão otimistas com a recuperação dos negócios,
índice muito superior aos 40% que
enxergavam um futuro positivo no
mesmo período de 2020 e também
dos 40% registrados há seis meses. A
média global ficou em 69%, com crescimento de 12 pontos percentuais
(p.p.) com relação à última apuração.

A China segue liderando o ranking,
com 86% de otimismo, seguida pelos
Estados Unidos (83%), que subiu
duas posições, e Indonésia (78%),
que caiu uma. A Índia, mesmo caindo
de terceiro para sexto lugar, manteve

um alto índice de otimismo de 74%,
contra 71% registrado na última edição. Argentina e México, outros dois
países latino-americanos pesquisados, além do Brasil, aparecem com
30% e 59%, respectivamente.

Entre todos os países, o empresário brasileiro se mostrou o mais
otimista com relação ao crescimento dos negócios no curto prazo. Para
79% dos empresários pesquisados,
haverá aumento de receita nos próximos 12 meses, 28 pontos percentuais (p.p) a mais do que o registrado
no mesmo período de 2020 (51%), e
muito acima da média global de 57%.
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O emprego foi outro item no qual
o Brasil se destacou, com 77% dos
empresários afirmando ter expectativa de crescimento em um ano, muito acima dos 48% da média global e
também dos 46% registrados no país
no primeiro semestre de 2020.

Com relação às exportações, a
pesquisa vem apresentando melhoras no otimismo a cada edição. Há
um ano, 40% dos entrevistados brasileiros acreditavam na tendência de
crescimento, esse índice subiu para
52% há seis meses e atingiu os 57%
na edição atual, que aponta uma média global de 45%. A receita obtida no
mercado externo, para 51%, também
deve ser maior do que no mercado local, posicionando o Brasil no 4° lugar
no ranking, enquanto a média global
ficou em 41%.
RESTRIÇÕES AO CRESCIMENTO

A pesquisa IBR também procurou
saber quais as principais restrições
ao crescimento nos negócios em cada
país. Para 41% dos empresários brasileiros, o maior entrave é a falta de
financiamento, índice que estava em
52% no mesmo período do ano passado. A burocracia, segundo os entrevistados, aumentou de 55% para
58% em um ano, enquanto a falta de
mão de obra qualificada diminuiu de
51% para 47%, e o custo de mão de
obra caiu de 50% para 45%. As incertezas econômicas também aparecem
como um entrave para 58% dos empresários no Brasil. Em 2020, o índice era de 66%.
Para Daniel Maranhão (foto),
CEO da Grant Thornton Brasil, o
fato do otimismo geral com relação
à economia ter crescido mais em
outros países do que no Brasil pode
estar relacionado com o avanço da
vacinação contra a covid-19, sobretudo nos Estados Unidos, na China
e nos países europeus, abrindo
uma nova perspectiva com relação
à retomada dos negócios.

Apesar das altas expectativas dos
empresários brasileiros em relação ao
crescimento da receita e na geração de
empregos nos próximos 12 meses, os
resultados de parte da pesquisa – que
trata de questões diretamente ligadas
aos efeitos da pandemia – não mostram um cenário tão positivo no curto
prazo. O percentual dos que acreditam
que os seus negócios crescerão 10%
ou mais este ano é de 16,6%; para
25,3% o crescimento será de até 9%, e
13,8% acham que a receita da empresa permanecerá a mesma. Com relação à queda no faturamento, 19% dos
entrevistados preveem uma diminuição de até 9% e 12,3% estimam essa
perda entre 10 e 19%.
“É importante ressaltar a tendência das empresas brasileiras explorarem mais o mercado externo, considerando a taxa de câmbio favorável
e o aquecimento do consumo nas
principais economias, pois 57% dos
empresários esperam aumentar suas
exportações nos próximos 12 meses e
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58% pretendem aumentar também o
número de países com os quais fazem
negócios. Com o aumento do volume
exportado e a entrada em novos mercados, essas empresas podem alavancar a oferta de novos empregos”,
avalia Maranhão.
O executivo ressalta, ainda, que
as empresas médias brasileiras tiveram os seis meses mais fortes entre
as dos três países latino-americanos
monitorados pelo IBR (Brasil, México
e Argentina). “Atualmente, o Brasil é o
país com maior reserva cambial e melhor preparado para a retomada econômica na região, graças às menores
barreiras ao crescimento e melhores
oportunidades proporcionadas pela
baixa taxa de juros, maior busca de
recursos e investimentos e o auxílio
emergencial do governo”, afirma.

“Além disso, esse cenário de otimismo com relação ao crescimento
econômico está baseado também no
avanço dos programas de reforma tributária e de privatização, juntamente
com a imunização da população contra a covid-19. Mas, há que se considerar, ainda, a eleição presidencial de
2022 e os rumos que o país tomara a
partir de seu resultado”, finaliza.

A marca Grant Thornton, sob a
qual as empresas-membro fornecem
serviços de auditoria, tributos e consultoria aos seus clientes, está entre
as cinco maiores organizações de auditoria e consultoria nas principais
economias globais, com presença
em mais de 140 países. No Brasil, a empresa reúne um time de
mais de 1.200 profissionais,
baseados em 11 principais
centros de negócios do
país, atendendo empresas de todos os setores
produtivos nas mais
variadas
etapas
de crescimento,
desde startups
até companhias
abertas.
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O boom do mercado imobiliário
de alto padrão
Demanda por imóveis no Brasil pode disparar neste 2º semestre
O mercado brasileiro de imóveis
de luxo tem algumas características
peculiares. Ele independe do crescimento do país e, de tempos em
tempos, apresenta forte expansão —
mesmo se os indicadores econômicos
estiverem no caminho oposto. É isso
que se vê agora. Há alguns dias, Gisela Araújo, corretora experiente desse
segmento, vendeu lote de 1860m² no
condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, por R$1.100.000,00. Por mais
que o valor seja assombroso para
maioria dos brasileiros, negócios desse tipo não são exatamente uma raridade, mesmo em pandemia.

“A pandemia nos afetou de forma positiva. Durante esse período
foi perceptível a redução das taxas
de juros, onde foi registrado o valor
mais baixo da história da taxa Selic,
de apenas 2%. A poupança não rendia nada, quem estava com dinheiro
guardado não tinha retorno. Sendo
assim, possibilitou que o mercado
tivesse uma movimentação maior
para realizar negociações e financiamentos. O cliente de alto padrão viu
toda essa situação como oportunidade para investimentos. Vimos uma
alta gigantesca na compra de imóveis
em condomínios fechados e chácaras.
Hoje estamos em uma crescente, reflexo da pandemia”, destaca Gisela.

Alguns fatores contribuíram para
o crescimento do mercado desde
2020, como Gisela explicou. Com a
taxa Selic nos níveis mais baixos da
história, aplicações tradicionais de
renda fixa deixaram de ser atrativas.
Na renda variável, o risco é elevado,
especialmente em um cenário de pandemia e com incertezas sobre a capacidade de recuperação da economia
no futuro próximo. Sem ter para onde

correr, os muito ricos compram, portanto, imóveis.

As fronteiras fechadas, que bloquearam viagens e dificultaram investimentos no exterior, também estimularam o segmento. Um terceiro
fator é o avanço irrefreável do home
office. Com a perspectiva de trabalhar
em casa, profissionais bem-sucedidos
— aqueles obviamente que ganham
mais — resolveram investir em moradias. Junte tudo isso e o resultado é
um mercado em ascensão como poucas vezes se viu no Brasil.
O home office desencadeou outro fenômeno: a busca por casas em
condomínios fechados e chácaras. Segundo Gisela, também com forte presença no segmento de luxo, a procura
por imóveis desse tipo acelerou nos
últimos dois anos.

“Imóvel é uma necessidade básica.
Ao meu ver é como comprar um carro
novo, tem pessoas que trocam de ano
em ano, já outras de três em três anos.
No mercado do alto padrão isso acon-

tece com mais frequência, pois além
de sentirem a necessidade de estar
sempre renovando, tem aqueles que
sempre gostam de investir, pois sabem
que é um retorno certo. O que mudou
nessa pandemia foi que, está mais em
alta casas e imóveis mais distantes,
pois, o executivo, ou empresário, que
não parava em casa, hoje descobriu
que pode curtir o espaço doméstico e
ainda trabalhar ali”, afirma corretora.
DEMANDA POR IMÓVEIS
NO BRASIL PODE DISPARAR
NO 2º SEMESTRE

O mercado imobiliário brasileiro
pode viver o melhor semestre do século 21. Segundo a última pesquisa da
Datastore, empresa de pesquisas de
mercado para o setor imobiliário, que
entrevistou 1.647 pessoas entre 4 de
junho a 2 de julho, o índice de intenção de compra nos segmentos popular, médio padrão e alto luxo em todo
o País chega a 28,7%. Os números
indicam que mais de 14,5 milhões de
famílias teriam intenção de adquirir
um imóvel nos próximos 24 meses.
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Produção de automóveis tem nova queda
pela falta de semicondutores. Estoques são
os menores das últimas duas décadas
Pelo segundo mês consecutivo a
produção de autoveículos recuou no
Brasil, de acordo com levantamento
mensal feito pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). A queda é creditada
às paralisações de algumas fábricas
em função da falta de semicondutores,
item que integra centenas de equipamentos eletrônicos dos veículos. Em
julho, a produção total foi de 163,6
mil unidades, 2% a menos do que no
mês de junho e 4,2% abaixo de julho
de 2020. Foi a pior produção para um
mês de julho desde 2003.
As dificuldades no ritmo de produção obviamente têm seus reflexos tanto
nas vendas internas quanto nas exportações. O mês de julho teve 8 mil licenciamentos diários, pior média em 12 meses.
O total de 175,5 mil unidades licenciadas
representou queda de 3,8% em relação a
junho. O recuo foi ainda mais dramático
nas exportações, com 23,8 mil veículos
enviados a outros países, volume 29,1%

inferior ao do mês anterior.

"Há demanda interna e externa por
um volume maior de veículos, mas infelizmente a falta de semicondutores e
outros insumos tem impedido a indústria de produzir tudo o que vem sendo
demandado, apesar dos esforços logísticos empenhados pelas empresas",
afirmou o Presidente da ANFAVEA, Luiz
Carlos Moraes. "Os estoques de 85 mil
unidades nas fábricas e nas concessionárias são os menores das últimas duas
décadas, o que comprova a gravidade
da situação", complementou o dirigente, lembrando que não há previsão de
normalização no fornecimento de semicondutores até meados de 2022.

A situação é especialmente delicada
para os fabricantes de automóveis, em
função dos maiores volumes de produção necessários para abastecer o mercado. O segmento de caminhões, em contrapartida, vem sofrendo de forma mais
amena esses impactos negativos, embora

também tenha seus percalços e poderia
ter desempenho ainda melhor. Em julho
a produção foi de 14,8 mil unidades, alta
de 1,1% sobre junho. Já os licenciamentos totais de 12 mil caminhões foram
5,3% superiores aos do mês anterior.
Durante a coletiva de imprensa,
a ANFAVEA apresentou dados que
mostram que mesmo com a baixa
oferta para tanta demanda, os preços dos automóveis e comerciais leves cresceram em média 8,3% nos
últimos 12 meses, segundo acompanhamento da KBB, multinacional
especializada em preços de carros.
Esse índice é bem inferior ao da inflação do período, que foi superior a
35%, de acordo com o IGPM. É menor
também que a valorização dos veículos seminovos em 12 meses (cerca de
17% pelo índice KBB) e dos insumos
que impactam o custo de produção,
como resinas e elastômeros (109%),
siderurgia (84%) e plásticos (43%),
entre outros aferidos pelo IBGE.
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Emplacamentos de automóveis registram
alta de 26,21% no acumulado do ano,
apesar de recuo de 4,23% em julho
Dados são relativos a automóveis e comerciais leves e foram divulgados
pela Fenabrave. Apesar da queda anunciada pela entidade no mês de julho,
concessionária Carbel Japão tem alta de 81% em relação ao mês de junho.
Empresa espera fechar 2021 com vendas superiores ao do ano passado
A indústria automotiva no mundo ainda enfrenta desafios para
obtenção de peças e componentes
essenciais para as montadoras. A
crise dos semicondutores somada à
paralisação de algumas fábricas, gerou a escassez de produtos nas concessionárias. O mercado de carros
zero km, no entanto, ainda revela
nuances importantes de seu poder
de recuperação.
Dados divulgados pela Federação
Nacional de Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave), divulgados no dia 3, revelam que apesar da
retração de 4,23% no emplacamento
de automóveis e comerciais leves no
mês de julho (162.404) em relação a
junho (169.575), as vendas continuam positivas no acumulado do ano.
O balanço dos primeiros sete meses
quando foram emplacados 1.169.072
unidades revela alta de 26,21% se
comparado ao mesmo período do ano
anterior em que foram comercializados 926.277 unidades.
Neste cenário, porém, algumas
empresas têm sido menos impactadas e se destacam com números mais
positivos. É o caso da concessionária
Nissan Carbel Japão, que não sofreu
queda em julho e apresentou dados
superiores em relação ao mercado
nacional. A empresa, que tem duas
lojas da montadora Nissan em Belo
Horizonte, teve um crescimento de

81% nas vendas de veículos no mês
de julho (228 unidades faturadas) em
relação a junho (126 unidades).

Os números continuam ainda relevantes quando comparados com
o ano anterior. No acumulado deste
ano, a empresa somou 1190 unidades
faturadas, uma alta de 67% em relação ao ano de 2020, quando foram comercializados 716 automóveis. Também se compararmos o mês de julho
(228) da Carbel Japão com o mesmo
mês do ano anterior (165), o crescimento foi de 38%.

Para Thiago Maia, diretor da Nissan Carbel Japão, os dados refletem
um cenário de otimismo diante das
dificuldades causadas pela crise pandêmica “Essa pandemia não tem gerado só crise, mas também oportunidades de recuperação. Estamos muito
preparados para enfrentar esses
desafios. Apesar de todas as dificuldades que estão sendo impostas no
mercado automotivo, a Carbel Japão
está muito otimista e com boas perspectivas. Com certeza, vamos crescer
em vendas neste ano em relação ao
ano passado”, comemora.

EDIÇÃO 293

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

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

27

Leite, ovos e
margarina lideram
entre produtos
em falta nos
supermercados
brasileiros em julho
Índice de ruptura da Neogrid,
que indica falta de produtos no
varejo nacional, segue na casa
dos 11%, mas continua alto na
avaliação da empresa especializada
em cadeias de suprimento

A análise da Neogrid, que mede a
falta de produtos nos supermercados,
apontou leite, ovos e margarina como
os produtos com maior taxa de ruptura nas gôndolas em julho. O índice da
empresa especializada na sincronização da cadeia de suprimentos indica
uma estabilidade para o setor supermercadista. O valor, porém, ficou em
11,08% no mês, o que continua representando um nível considerado alto. A
análise é feita com base em toda a malha de dados dos varejistas que consta

na plataforma da companhia.

"Em edições anteriores, percebemos que o brasileiro buscava itens
mais em conta para sua lista de compras. Era o caso, por exemplo, do ovo
que, de certa forma, servia como opção à carne bovina. Hoje, vemos que
mesmo esse tipo de produtos substituto começa a aparecer no índice de
ruptura nacional", explica Robson
Munhoz, CCSO (Chief Customer Success Officer) da Neogrid.

Estabilidade é a palavra que mais
representa o comportamento do índice
dos últimos períodos. De abril a julho, a
maior diferença foi de 0,11%, registrado entre abril e maio. No restante dos
meses, a ruptura praticamente se manteve no mesmo patamar, na casa dos
11%, conforme o gráfico abaixo.
"Se alguém for a um supermercado
para comprar 100 produtos, em média,
ele não vai achar 11. É o que indica o
estudo na prática. Uma série de fatores,
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que vão desde problemas climáticos
até a falta de matéria prima, influenciam nessa estatística", revela Munhoz.
DESTAQUES RECORRENTES

Ovos de aves, margarina e leite longa vida são produtos que têm
aparecido com uma certa recorrência como destaques negativos no
índice de ruptura. No levantamento
passado, por exemplo, os ovos tiveram o 5º maior índice. Nesse, aparecem na quarta posição. Com uma
porcentagem parecida nos dois períodos analisados, crescimento de
apenas 0,37% em julho, a margarina
se manteve no meio da tabela. Por
fim, mesmo diminuindo a porcentagem, que foi de 21 para 20%, o leite
aparece como o produto que mais
sofreu com a ruptura.

"Oferecer o melhor mix de produtos possível disponível na hora,
lugar e quantidade certos é essencial
para todo e qualquer estabelecimento. Para alcançar esse objetivo, a tecnologia se faz uma aliada estratégica
para dar a visibilidade essencial para
toda a cadeia de suprimentos, atendendo o varejo no ritmo que ele exige", finaliza o executivo.
A Neogrid desenvolve soluções
com inteligência artificial para aumentar as vendas e a rentabilidade
das indústrias, varejos e distribuidores. Há mais de 20 anos no mercado,
trabalha para sincronizar cadeias de
suprimentos, atuando principalmente na otimização do mix de produtos,
na redução de ruptura, no aumento
do giro de estoques e na reposição
orientada pela demanda real. Com
uma plataforma que integra mais de
230 grandes redes de varejo, 40 mil
lojas, 37 mil manufaturas e 5 mil distribuidores, totalizando mais de 2 milhões de produtos ativos, transforma
dados em informações estratégicas
para aumentar a disponibilidade de
produtos e, ao mesmo tempo, reduzir
excessos de estoque - sempre no ritmo do consumo.

Os 10 produtos que mais
faltaram nas gôndolas para
o consumidor foram:
Leite longa vida

20%

Bebidas à base de soja

19%

Proteína de soja

18%

Ovos de aves
Margarina

17%
13%

Açúcar

12%

Massa

12%

Leite em pó

11%

Requeijão

11%

Conhaque

11%
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Com R$ 27 bilhões, crédito rural atinge
recorde no primeiro mês da safra 2021/2022
Os produtores do Pronaf foram os que mais contrataram no período
Valor à Produção Agropecuária) e do
PCA (Programa de Construção e Ampliação de Armazéns), o que ensejou a
suspensão temporária do acolhimento
de novas propostas de financiamento
pelo banco para esses programas.

No desempenho do primeiro mês
da safra 2021/22, as contratações do
crédito rural atingiram R$ 27 bilhões,
aumento de 16% em relação à safra
passada. Com o volume contratado, em
julho, os investimentos somaram de
R$ 6,8 bilhões, apresentando o maior
crescimento (+38%). As operações de
custeio totalizaram R$ 16,5 bilhões,
correspondendo a alta de 12% em relação a igual período do ano passado.
De acordo com o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra
2021/2022, os produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
apresentaram o melhor desempenho
relativo, com 56% de aumento e R$ 6,6
bilhões contratados, dos quais R$ 4,2
bilhões em custeio e R$ 1,8 bilhão em investimento, esse último com crescimento de 61%. Do montante de recursos autorizados para o Pronaf, ainda restam a
ser contratados 87% dos investimentos
e 78% das demais finalidades.
O Programa Nacional de Apoio ao
Médio Produtor (Pronamp) apresentou uma elevação de 5% no volume
de recursos contratados e atingiu R$
3,8 bilhões. Desse montante, R$ 3,5

bilhões referem-se às contratações
de custeio e, R$ 306 milhões, aos investimentos. Nesse sentido, o saldo
remanescente para atendimento a
futuras demandas dos médios produtores amparados pelo programa,
situa-se em 93% para investimentos
e 88% para custeio, comercialização
e/ou industrialização.

Os programas de investimentos,
com exceção do Moderfrota (Programa de Modernização da Frota de
Tratores Agrícolas e Implementos
Associados e Colheitadeiras) e do
Inovagro (Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica na Produção
Agropecuária (Inovagro), requerem
um período maior para análise. O volume contratado no primeiro mês, no
conjunto dos programas, ainda é relativamente pequeno, abaixo de 5%.

No entanto, segundo a análise
da Secretaria de Política Agrícola do
Mapa, cabe destacar que, no caso do
BNDES, em alguns programas, o valor correspondente às propostas já
protocoladas está próximo do limite
de recursos alocados, a exemplo do
Prodecoop (Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de

Entretanto, a disponibilidade total de recursos para esses programas,
no final de julho último era, respectivamente, de 100% e de 97% do valor
de suas programações, pois na atual
safra foi ampliado o número de agentes financeiros que operam os programas de investimento agropecuário. As contratações do PCA tiveram
redução de 8%.

As fontes de recursos mais utilizadas pelas instituições financeiras na
liberação do crédito aos produtores foram Recursos Obrigatórios (R$ 8,8 bilhões), Poupança Rural Controlada (R$
6,0 bilhões) e Poupança Rural Livre (R$
5,1 bilhões), cujo aumento foi de 106%
em comparação a julho de 2020.
A poupança livre respondeu por
19% do valor total das contratações
no primeiro mês da atual safra, sendo
que a participação do total de recursos não controlados foi de 29%.
O valor das operações de crédito
realizadas com recursos das demais
fontes de recursos não controlados
e respectivas variações foram: LCAs
(Letras de Crédito do Agronegócio)
R$ 1,07 bilhão (-35%), recursos livres
R$ 1,3 bilhão (+34%) e outras fontes
R$ 344 milhões (+288%).
As fontes controladas tiveram
uma redução na participação das
contratações de 79% para 71% nesta
safra, comparativamente ao mesmo
período da safra passada.

30

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

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

EDIÇÃO 293

Substitutivo sobre as mudanças no Imposto
de Renda é inaceitável: aumenta impostos e
penaliza produção, diz Fiesp
De acordo com a FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, “o substitutivo apresentado no
dia 3 de agosto pelo deputado Celso
Sabino ao Projeto de Lei 2.337/2021
sobre as mudanças no Imposto de
Renda aumenta os impostos, a complexidade do pagamento de tributos
e cria uma inédita insegurança sobre
quanto as empresas irão recolher.
Está claro que a única preocupação
é com o caixa dos governos, o que é
inaceitável. O substitutivo não muda
a lógica do sistema, não facilita as
condições de pagamento para o setor
produtivo e recorre à mesma velha
saída de sempre que é obter mais recursos com elevação da carga tributária ao invés de reduzir gastos, como
demonstrado a seguir:
• As empresas não terão certeza
de quanto recolherão de IR.
Haverá uma tímida redução
de 25% para 17,5%.
Sob certas hipóteses, a redução
poderá ser maior, mas isso
é incerto. A distribuição de
dividendos, porém, será
taxada em 20% com certeza.
Com isso, a carga tributária
sofrerá aumento em torno
de R$ 30 bilhões por ano;
• A alíquota da CFEM
(Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos
Minerais) subirá de 4% para
5,5%, penalizando todas as
cadeias de produção e os
consumidores que se utilizam
de insumos minerais como
ferro, cobre, níquel, etc;
• O fim dos juros sobre capital
próprio aumenta o custo de

financiamento das maiores
empresas, pois desestimula a
utilização de recursos próprios,
empurrando o financiamento
produtivo para o sistema
bancário, mais caro e mais
volátil;
• As menores empresas, de lucro
presumido, terão pequena
redução de imposto e arcarão
com o novo IR sobre dividendos
de 20%. Vale lembrar que
também tramita no Congresso
a criação da CBS, fruto da união
de PIS e Cofins, que no caso das
empresas de lucro presumido
passaria de 3,65% para 8,3%,
na hipótese da adoção de uma
alíquota neutra. O resultado
final das mudanças no Imposto
de Renda e da criação da CBS
poderá ser o dobro de carga
tributária, a depender do
volume de distribuição de

lucros dessas empresas;
• Por fim, os lucros acumulados
pelas empresas até 2021, que
pagaram a carga tributária
atual de cerca de 34%,
arcarão com os 20% de IR
sobre dividendos se forem
distribuídos a partir de
1 de janeiro de 2022. Isso é
injusto e inconstitucional,
pois tributa resultados
anteriores à mudança da lei.”
A entidade conclui afirmando
que “O Brasil tem o grande desafio
de superar os efeitos da pandemia
e de retomar o processo de crescimento sustentável, com forte geração de emprego e renda. Um melhor
sistema tributário é fundamental
para que cumpramos esse desafio. O
substitutivo da reforma do Imposto
de Renda apresentado em nada contribui para isso.”
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Localiza: Lucro líquido ultrapassa
447 milhões no 2º Trimestre
Visão de longo prazo e eficiência operacional impulsionaram os resultados da Companhia,
que teve ainda crescimento de 94% na receita líquida da divisão de aluguel de carros
ESG COMO PROPÓSITO

Depois do fechamento do mercado,
a Localiza anunciou hoje (29/07) os resultados do segundo trimestre de 2021
(2T21). A receita líquida consolidada
avançou 71% em relação ao mesmo
período do ano anterior, totalizando R$
2,69 bilhões, enquanto o Ebitda cresceu 77%, alcançando R$ 769 milhões.
O destaque ficou para o lucro líquido,
que aumentou em 398%, comparado
ao 2T20: R$ 447,9 milhões.
"Mesmo com os desafios da segunda onda da COVID-19, entregamos
resultados robustos. Permanecemos
focados no crescimento com geração
de valor, mantendo uma nossa visão
de longo prazo com uma constante
busca por maior eficiência operacional e na alocação de recursos", afirma
Rodrigo Tavares, CFO da Localiza. Em
comparação com o segundo trimestre
de 2020, a receita líquida da divisão de
Aluguel de Carros aumentou 94% e de
Gestão de Frotas 13,1%. A Companhia
ampliou sua rede física de atendimento a clientes e fechou o trimestre com
621 agências, distribuídas em cinco

países da América do Sul, e 132 lojas
de Seminovos.

Ainda no 2T21, a Localiza lançou
Localiza Zarp, solução exclusiva para
atender às principais necessidades dos
motoristas de aplicativo. A nova marca oferece facilidades e benefícios que
contribuem para as atividades desses
empreendedores da mobilidade, que
encontram no carro uma alternativa de
geração de renda. Conta, ainda, com uso
intensivo de tecnologia por meio de carros conectados, ciências de dados e novo
aplicativo, além de agências dedicadas,
call center e atendimento próprios.
Localiza Meoo, carro por assinatura
da Companhia, continua aumentando
sua carteira de clientes, que encontraram no produto um novo jeito de ter um
veículo zero quilômetro, em uma jornada 100% digital. "Tecnologia e negócio
caminham juntos na Companhia. Estamos atentos diariamente às necessidades dos nossos clientes e contamos com
o Localiza Labs para criar soluções inovadoras de mobilidade", aponta Tavares.

A Localiza tem se destacado
como uma empresa de consistentes práticas de ESG, investindo em
importantes iniciativas nas frentes
ambiental, social e de governança.
Em junho deste ano, a Companhia
assumiu essa vocação em seu propósito, que passa a ser "Com você
construindo o futuro da mobilidade sustentável''. Esse movimento
reforça o papel da sustentabilidade na estratégia e no jeito de ser
da Companhia, criando um legado
para as gerações futuras.

Reconhecida por dois anos consecutivos como a melhor empresa
ESG da América Latina pelo ranking
internacional da Institutional Investor e citada recentemente como
world class no tema pela Financial
Times, a Companhia publicou seu
terceiro relatório de sustentabilidade no dia 8 de junho, compartilhando a celebração do Dia Mundial do
Meio Ambiente com os resultados
alcançados em 2020. Além do Global Reporting Initiative, a Localiza
também utilizou nesta edição a metodologia Sustainability Accounting
Standards Board (SASB), visando
oferecer mais clareza e transparência para as iniciativas realizadas no
ano passado. O documento apresenta, ainda, a nova matriz de materialidade da Companhia, atualizada
a partir de uma consulta pública a
mais de 2 mil interlocutores e que
dialoga diretamente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do Pacto Global da ONU, do qual
a Localiza é signatária desde 2017.
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Localiza avança com geração
de energia limpa nas filiais
Comprometida com princípios
de sustentabilidade, a Localiza tem
atuado para ter uma matriz energética mais limpa, usando cada vez mais
energia solar como fonte de abastecimento das operações. A Companhia
encerrou o 1º trimestre de 2021 com
mais de 730 mil kwh de crédito de
energia limpa nas filiais, representando um avanço de 88% em relação ao
mesmo período no ano.

Em janeiro de 2020, a empresa contava com 57 agências/lojas
abastecidas por energia solar proveniente das fazendas ou de placas
instaladas nos tetos das unidades
elegíveis. Em dezembro do mesmo
ano, esse número saltou para 106. O
excelente resultado é fruto do Projeto Solar da Companhia, que conta
com três fazendas solares no Brasil,
além do avanço na geração por meio
de placas fotovoltaicas nos telhados
das filiais.
As fazendas ficam nos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco e, juntas, ocupam uma área
de mais de 23.000 m2 e têm cerca de
3.520 placas no total. A estimativa de
geração total das fazendas é de mais
de 1,8 milhões de kWh/ano. Este ano
a Localiza continua avançando com o
projeto de instalação de placas solares nas unidades próprias e já ultrapassa a marca de 130 filiais beneficiárias/geradoras.

"A Localiza tem princípios sólidos
de sustentabilidade e uma destas vertentes é contribuir para uma matriz
energética mais limpa. Desde 2017
temos ampliado a adoção de energia
solar e no último ano, avançamos
mais neste sentido", explica Daniel
Linhares, diretor executivo de Gente
da Localiza.

No ano passado a Localiza definiu
um novo indicador para o projeto,
o Índice de Cobertura, que mede o
percentual de energia limpa do total
de energia consumida pela empresa.
Considerando o consumo da plataforma, exceto a matriz que está no
mercado livre de energia com fonte
limpa, a Companhia encerrou 2020
com 16,79% nesse índice, montante
2.23 pontos percentuais acima do indicador de 2019, que foi de 14,65%.
INICIATIVAS CONTRIBUEM PARA
MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Além disso, em todas as unidades
são realizadas ações de conscientização e políticas para uso adequado
da energia elétrica, como migração
de lâmpadas comuns para tecnologia
LED, metas sobre consumo energético em contrato de gestão dos colaboradores, troca do equipamento de
ar-condicionado das filiais por modelos com tecnologia Inverter e uso
de timers para acendimento e desligamento automático da iluminação

externa. Para alcançar os colaboradores, a empresa faz campanhas contra
o desperdício de energia por uso prolongado e utilizamos fonte renovável
para compensação de consumo de
energia elétrica.

Outra frente que contribui para
reforçar o caminho de sustentabilidade trilhado pela Companhia
é a higienização a seco em toda a
rede. A iniciativa reduziu o consumo médio de 30 litros de água para
até 200ml em cada operação. Além
de maior controle dos resíduos e
efluentes gerados nas filiais. Os
produtos utilizados neste processo
de lavagem são, em grande maioria,
biodegradáveis.
O uso consciente da água para
evitar desperdícios é uma prática
constante na sede e em todas as unidades de locação ou nas lojas de seminovos. E isso resultou no final de
2020 numa redução do consumo de
água por frota de 24,4% em comparação ao indicador de 2019.
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Em novo recorde de resultados,
Direcional Engenharia supera
custos e obtém maior rentabilidade
desde o IPO em 2009
Eficiência operacional, controle de custos e política de precificação
geram 38% de margem bruta, principal indicador de rentabilidade;
lucro líquido acumulado no semestre cresce 54% em relação ao
mesmo período do ano passado

Em mais um período de recordes
nos resultados ao longo dos últimos
anos, a Direcional Engenharia reportou indicadores bastante robustos
neste segundo trimestre de 2021
(2T21). A margem bruta, que mede
a rentabilidade do negócio e já era
destaque no setor da construção civil, subiu dois pontos percentuais e
alcançou históricos 38%. É o maior

índice desde quando a empresa abriu
seu capital na bolsa de valores em
2009, apesar da crescente pressão
de aumentos de custos e insumos
na construção. Também houve crescimento recorde em lançamentos e
vendas líquidas.

O lucro líquido do 2T21 chegou
a R 41 milhões, o que representa

50% de aumento em relação aos
primeiros três meses deste ano.
No acumulado de janeiro a junho,
o lucro líquido teve crescimento
de 54,3%, em um total de R﹩ 67,8
milhões, quando comparado com o
primeiro semestre de 2020. O EBITDA (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação
e amortização) do 2T21 chegou a
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quase R﹩ 90 milhões, com margem
de 21,3%, 6,4p.p. acima do 2T20.
"Os resultados traduzem novamente a alta performance que nossos
times têm ao longo do tempo e todo
o esforço em mantermos os elevados
padrões de eficiência operacional e
controle de custos aliados a uma política de precificação que permite encontrar espaço e níveis satisfatórios
de reajustes", afirma Henrique Paim,
CFO da Direcional Engenharia.
A Companhia atua nos segmentos
popular, dentro do programa Casa
Verde e Amarela, antigo Minha Casa,
Minha Vida, e no médio econômico
com a Riva Incorporadora atendendo
a públicos de renda familiar de R﹩4
mil a R﹩12 mil. Os indicadores operacionais mostram a forte demanda de
mercado para ambos os negócios. Ao
todo, foram lançadas 4.153 unidades
ao longo do 2T21 e 6.624 no semestre. Em novo recorde, os lançamentos
acumulados na primeira metade de
2021 totalizaram um VGV (valor geral
de vendas) de R﹩1,4 bilhão, elevação
de 177% na comparação com o mesmo período de 2020. As vendas líquidas do semestre totalizaram R﹩1,1 bilhão, valor 62% superior ao primeiro
semestre do ano passado.

"Completamos 40 anos de atuação em 2021 e seguimos com nossa
visão de longo prazo em proporcionar às pessoas a conquista de um de
seus maiores sonhos, a casa própria",
afirma Ricardo Ribeiro, CEO da Direcional. Para isso, diz o executivo, "estamos bastante focados na estratégia
de atuação diversificada geograficamente no país, associada a eficiência
administrativa e operacional, inovação
digital em vários processos, incluindo
vendas 100% online, e processos de
engenharia que aliam escala, produtividade e ganhos ambientais".
Em seu segmento, a Riva Incorporadora segue com forte aceleração e
suas vendas já representam 29% do
total comercializado pela Direcional.

Apenas entre o segundo e o primeiro
trimestres deste ano, as vendas líquidas da Riva aumentaram em 46%.
Quando comparado o 2T21 com o
segundo trimestre de 2020, o crescimento é de 150%.

A Direcional Engenharia é uma das
construtoras mais inovadoras do país,
pioneira na implementação de métodos construtivos que garantem escala,
produtividade e enormes ganhos ambientais. Aparece como uma das maiores construtoras do Brasil no Ranking
INTEC 2021, entidade que acompanha
a evolução da construção civil há décadas. A companhia está listada no
Novo Mercado, o mais elevado padrão
de governança corporativa na bolsa de
valores B3, antiga BM&FBovespa. Está
presente em 14 estados brasileiros.
Ao longo de seus 40 anos de fundação,
superou a marca de 150 mil unidades
entregues e incorporadas nos segmentos de médio e alto padrão e empreendimentos do Programa Casa Verde
e Amarela, antigo Minha Casa Minha
Vida, além de hotéis e empreendimentos comerciais.
Seu método construtivo proporciona 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.

A Riva Incorporadora é uma das
empresas pioneiras em incorporação
e desenvolvimento de empreendimentos residenciais e líder no segmento médio-econômico em nível
nacional. Com ampla expertise no
setor e capacidade de execução diferenciada em que alia qualidade e escala, a Riva tem como um dos pilares
do negócio proporcionar a melhor
experiência do cliente em sua jornada de conquista do maior sonho, que
é a casa própria. A Companhia atende
a famílias com renda mensal entre R
4 mil e R﹩12 mil, com preço de venda
das unidades variando entre R﹩200
mil e R 500 mil. A empresa atua nos
estados do Amazonas, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo. Os projetos se localizam em regiões centrais
nas capitais e regiões metropolitanas
para o cliente usufruir de mobilidade
e facilidades em geral e dispõem de
espaços para construção de torres de
até 25 andares e apartamentos de 2
ou 3 quartos com suíte.

EDIÇÃO 293

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

MUNDO EMPRESARIAL

35

Com aquisição da USEND, Inter entra no
mercado de digital banking americano
Ao ampliar a oferta de serviços e produtos, instituição
quer competir com Chime e SoFi pelos clientes digitais

Depois de conquistar 13 milhões de
clientes no Brasil, o Inter quer competir com as fintechs americanas Chime e
SoFI e, para isso, anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo para aquisição de
100% da USEND, empresa norte-americana especializada na oferta de serviços
financeiros e não-financeiros. A iniciativa, que ainda depende de aprovações regulatórias, posicionará o Inter como um
novo player na corrida das fintechs que
dominam o mercado americano.
A USEND possui uma solução digital competitiva para realização de
remessas de dinheiro entre países,
com licença de instituição financeira
em mais de 40 estados norte-americanos, e mais de 150 mil clientes. Hoje, a
USEND opera também no mercado de
cartão de débito, gift cards, recarga de
celulares e deve lançar até o fim do ano
sua plataforma de investimentos e se-

guros, além de cartão de crédito.

"Com a aquisição da USEND, o Inter
terá a vantagem de contar com estrutura e base de clientes sólidas, se posicionando como um full digital banking nos
EUA, oferecendo produtos e serviços
mais baratos, justos e eficientes", explica
o CEO do Inter, João Vitor Menin (foto).

"A consequência será fortalecer a
competição das fintechs nos Estados
Unidos, levando as soluções da USEND
e o nosso know-how de digital banking,
sendo a primeira empresa brasileira do
segmento a fincar os pés de forma firme nos Estados Unidos", acrescentou.
Com a união das duas empresas, o Inter planeja desenvolver a
plataforma, com oferta de produtos
financeiros e não financeiros, mas
também investir em marketing on-

-line, alavancando a base de clientes,
e acelerando a captura de share dentro do mercado americano, o maior
do mundo.

De banco digital para super app:
o Inter se reinventou e cria o que
simplifica a vida das pessoas. Seja
na hora de cuidar das finanças, fazer
compras on-line ou ganhar cashback.
Tudo está reunido no mesmo aplicativo, de forma simples e 100% digital.
O Inter oferece serviços completos em banking, investimentos, crédito e seguros, além de contar com
um shopping que reúne os melhores
varejistas do Brasil. Com 13 milhões
de clientes, a empresa conta com uma
carteira de crédito ampliada de R$
13,3 bilhões, patrimônio líquido de
R$ 8,8 bilhões e R$ 30,16 bilhões de
ativos totais.
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Banco Mercantil do Brasil reporta lucro
de R$ 101 mi no 1º semestre de 2021
Instituição divulgou resultados recordes nesta sexta-feira, fruto
do processo de transformação iniciado há 4 anos
O Banco Mercantil do Brasil manteve o ritmo de crescimento no primeiro
semestre deste ano, registrando alta de
37% no lucro líquido em comparação
com o mesmo período de 2020, atingindo a marca de R$ 101 milhões.
De acordo com o CFO da instituição,
Paulino Rodrigues (foto), a estratégia
de oferecer uma operação mais abrangente em termos de produtos, focados
no público 50+, e o alto investimento
em tecnologia, inovação e pessoas foram fatores essenciais para a evolução
dos indicadores.

O banco fechou o primeiro semestre
do ano com uma carteira de crédito bruta avaliada em R$ 7,5 bilhões – um crescimento de 45% - com queda de 3,5%
no índice de inadimplência, alcançando
um índice de 3,4%. Também apurou
um crescimento de 15% no número de
clientes utilizando cartões – atingindo o
valor de R$ 1,6 bilhões de volume total
processado, valor 42% superior ao mesmo período do ano passado.
No mesmo período, o prêmio bruto de seguros cresceu 102% e o crédito consignado obteve alta de 107%.
Diante desses resultados, o Retorno
sobre o Patrimônio Líquido Médio
(ROAE) foi de 17,6%.
Os ativos totais somaram R$ 11,5
bilhões, com alta de 7,3%, e o patrimônio líquido somou R$ 1,1 bilhão. Já
o saldo de recursos captados alcançou R$ 9,3 bilhões e a receita de prestação de serviços R$ 167 milhões,
atingindo um crescimento de 3,3%.

O índice de Basileia está em 16,4%.
“Somos especializados no atendimento a
beneficiários do INSS e com a ampliação

do portfólio de produtos e dos canais de
atendimento, estamos ampliando nossas
operações, bem como a satisfação dos
nossos clientes”, explica Rodrigues.
ESTRUTURA

No primeiro semestre, o banco
inaugurou 16 lojas (Mercantil e Bem
Aqui) e recebeu uma média de 74 mil
novas inclusões mensais da base de
clientes INSS, expandindo sua atuação. Dessa forma, está presente hoje
em 189 municípios e alcançou a marca
de 3,1 milhões de clientes ativos – um
crescimento de 29%.
De acordo com o NPS (Net Promoter Score), métrica que tem como objetivo medir a satisfação e a lealdade
dos clientes com as empresas, o MB
está dentro da zona de excelência.
O Banco Mercantil do Brasil vem
passando por uma importante transformação cultural nos últimos anos,
pautada no investimento em inovação,

tecnologia e pessoas. Só em tecnologia, os investimentos do banco orçados para 2021 somam R$ 137 milhões.
Contando com mais de 3 milhões
de clientes ativos, 75% dos quais são
pessoas físicas com 50 anos ou mais,
o banco mineiro carrega em seu DNA
o propósito de oferecer a seus clientes uma experiência única. Não é à
toa que o banco foi eleito em 2021 a
Empresa do Ano no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente e atingiu o patamar
de Excelência na pesquisa NPS (Net
Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes
e grau de satisfação com produtos e
serviços, apurada de forma contínua.

Sustentado por seus talentos, o crescimento dos números vem acompanhado de posições de destaque nos rankings
de melhor empresa para se trabalhar,
tendo o banco sido premiado entre os
três primeiros colocados em Minas Gerais nos últimos quatro anos, no GPTW.
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Anglo American: Resultado financeiro
semestral tem crescimento recorde de
135% no Minas-Rio
Nas unidades de níquel o crescimento foi de 111%. O resultado no
EBITDA reflete os preços mais altos dos minérios no mercado.

O grupo Anglo American no Brasil
fechou o primeiro semestre de 2021 com
um resultado recorde. No Minas-Rio, nos
seis primeiros meses de 2021, o EBITDA
(lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) alcançou US$
1,877 bilhão, um crescimento de 135%
ante igual período do ano anterior (US$
799 milhões). Esse resultado reflete uma
média mais alta nos preços do minério de
ferro e a forte valorização do dólar.
Nas unidades de níquel da empresa no Brasil, localizadas em Goiás,
o EBITDA saiu de US$ 64 milhões no
primeiro semestre do ano passado
para US$ 135 milhões em igual período deste ano. O avanço de 111% no
período reflete os maiores preços realizados do níquel no mercado.

O preço médio do minério de ferro realizado do primeiro semestre,
de U$ 200 dólares por tonelada (FOB
Brasil), foi maior que o Metal Bulletin
66, de US$ 165 dólares por tonelada
(FOB Brasil), refletindo a qualidade
do produto incluindo maior conteúdo
de ferro (cerca de 67%).

A produção de minério de ferro
no Minas-Rio, no primeiro semestre
de 2021, foi de 11,4 milhões de toneladas. Isso representa uma redução
de 9% em comparação com o mesmo
período de 2020, quando foi produzida 12,6 milhões de toneladas. No segundo trimestre, a produção recuou
em 5%, de 6,1 para 5,9 milhões de
toneladas em relação a igual período
do ano anterior.

A performance foi impactada por
manutenções não planejadas na planta de beneficiamento, já concluídas,
com a maior parte dos volumes com
previsão de recuperação durante o
restante do ano. O Minas-Rio vem
consolidando seu processo de ramp-up, rumo ao volume nominal de produção de 26,5 milhões de toneladas
de minério de ferro ao ano, que deverá ser alcançado nos próximos anos.

Nas unidades de níquel, uma operação mais antiga e estável, a produção
do semestre foi de 20,7 mil toneladas,
redução de 5% em relação às 21,7 mil
toneladas do mesmo período em 2020,
refletindo o menor teor de minério
planejado para o período. No segundo
trimestre, houve uma redução de 2%
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na produção de níquel, com 10,6 mil toneladas, em relação ao mesmo período
do ano anterior. Esse volume já é muito
próximo da capacidade instalada das
plantas de níquel, o que explica a estabilidade. As expectativas para 2021 são
de produzir entre 24 e 25 milhões de
toneladas de minério de ferro e entre
42 e 44 milhões de toneladas de níquel.
INVESTIMENTOS SOCIAIS
NO BRASIL

Os investimentos institucionais da
Anglo American somaram um valor
superior a R$ 128 milhões no Brasil,
entre 2018 e 2021. Em 2018, o valor
investido foi de R$ 20,1 milhões; em
2019, de R$ 36,5 milhões; e em 2020,
de R$ 51,1 milhões. Apenas no primeiro semestre de 2021, os investimentos
já chegaram a R$ 20,1 milhões.
Os recursos foram investidos em
áreas como saneamento, desenvolvimento da capacidade institucional,
desenvolvimento da comunidade,
educação e treinamento; esporte,
lazer, cultura, artes, turismo e patrimônio, além de meio ambiente; mobilidade urbana; saúde, bem estar e
segurança pública.

A aplicação desses recursos nessas áreas está alinhada com o Plano
de Mineração Sustentável da companhia, que tem como pilares: ambiente
saudável, comunidades prósperas e
ser um líder corporativo confiável.
MEIO AMBIENTE- RECUPERAÇÃO
DE NASCENTES

A Anglo American está investindo R$ 7 milhões no programa Juntos
pelo Araguaia, lançado pelo Governo
Federal em parcerias com os governos do Mato Grosso e Goiás. Este é o
maior programa de revitalização de
bacias hidrográficas do Brasil. O objetivo é promover ações de recomposição de áreas florestais, preservação
de nascentes e conservação do solo
e da água na Bacia do Rio Araguaia,
além de implantar ações de sanea-

mento em cidades da região.

Também está investindo R$ 2 milhões no projeto que vai recuperar 23
nascentes degradadas das bacias do
rio Santo Antônio, que nasce no município de Conceição do Mato Dentro,
em Minas Gerais, além de cerca de 8
mil metros lineares de áreas de preservação permanente da região.
COMBATE E PREVENÇÃO DA
PANDEMIA

A Anglo American investiu mais
de R$ 130 milhões em ações internas
e externas de combate e prevenção ao
Coronavírus no Brasil. Já em março
de 2020, tomou medidas imediatas
para garantir a segurança das comunidades e dos empregados, passando
a trabalhar com contingente reduzido
em suas operações e adotando diversas medidas de prevenção.

Nas instalações da companhia, diversas medidas sanitárias foram adotadas, como a obrigatoriedade do uso
de máscaras em todas as instalações,
o distanciamento de pelo menos dois
metros durante atividades, em refeitórios e filas para almoço, além de
aferição diária de temperatura.

Desde o início da pandemia, a empresa também vem doando itens de
combate e controle ao coronavírus para
os municípios onde opera, como: respiradores mecânicos, desfibriladores,
máscaras cirúrgicas, óculos de segurança ampla, aventais descartáveis, macas
e camas hospitalares e testes rápidos e
exames laboratoriais para Covid-19.
Anglo American destina US$ 100
milhões para apoiar projetos em meio
ambiente, saúde comunitária e educação

A Anglo American também anunciou, no dia 29 de julho, uma doação de
US$ 100 milhões para apoiar o trabalho
de sustentabilidade da Fundação Anglo
American. A Fundação tem como foco
acelerar o progresso dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Na-
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ções Unidas (ODSs), especialmente em
programas que capacitam mulheres, jovens e grupos vulneráveis nas comunidades anfitriãs da Anglo American nos
diversos países onde operamos.
Em parceria com organizações sem
fins lucrativos, públicas e privadas, a
Fundação Anglo American apoia projetos de saúde, educação, economia,
boa governança e ambientais alinhados
com as metas do Plano de Mineração
Sustentável da Anglo American, projetado para se alinhar com os ODSs.
Os projetos globais que irão receber financiamento da Fundação Anglo American incluem:
• Meio ambiente: iniciativas de
conservação/biodiversidade a
água e mudanças climáticas que
beneficiam as comunidades e a
sociedade de forma mais ampla.

• Saúde comunitária: educação
em saúde, vigilância em saúde e
sistemas de dados, infraestrutura
de saúde, medicamentos e vacinas,
passando pela nutrição infantil
e garantindo água potável e
saneamento.
• Educação e habilidades:
desenvolvimento da primeira
infância até o ensino fundamental,
médio, universitário e
profissionalizante, bem como o
desenvolvimento mais amplo da
juventude.
SOBRE A ANGLO AMERICAN
A Anglo American é uma empresa
líder global em mineração e os seus produtos são essenciais em quase todos os
aspectos da vida moderna. O portfólio
da empresa de operações competitivas
de classe mundial, que inclui uma ampla gama de opções de desenvolvimento futuro, fornece metais e minerais
para um mundo mais limpo, mais verde
e mais sustentável, atendendo ao rápido
crescimento das demandas diárias de
bilhões de consumidores.
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Prosegur Cash apresenta GTV eletrônica
durante 6º INOVA NFC-e
Evento digital ocorreu no dia 28/7. A tecnologia garante agilidade na emissão de documentos
fiscais e evita a impressão de mais de 28 milhões de toneladas de folhas sulfites por ano

A Prosegur Cash, unidade de negócio responsável pelos serviços de Logística de Valores do Grupo Prosegur,
em parceria com a NDD, especialista
em processamento e gerenciamento
de documentos fiscais eletrônicos,
apresentou seu case "GTV-e - Além do
Compliance Fiscal, os ganhos na transformação digital e a sustentabilidade",
durante o 6º INOVA NFC-e com 1º Fórum DF-e Transportes, realizado no
dia 28 de julho último.
Lançada no final de 2020, a Guia
de Transporte de Valores Eletrônica
(GTV-e) representou um marco para
o transporte de valores no Brasil, que
digitalizou um processo complexo e,
aos poucos, deixará de utilizar toneladas de papel poupando o meio ambiente. Com a atualização da fiscalização, os Estados passaram a ter maior

controle e celeridade na aferição das
guias emitidas pelos contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre a
Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS).

Em 2021, a solução já foi implantada na Paraíba, Santa Catarina, Ceará,
Rio Grande do Norte, Mato Grosso do
Sul e Piauí, e toda a cadeia passou a ter
disponibilidade da informação a qualquer tempo, desde o início da prestação
do serviço passando pela Secretaria de
Estado da Fazenda, até a emissão da fatura de cobrança ao cliente. O processo
de implantação está em curso e até o
final do ano teremos a GTV-e em filiais
de outros estados.
"É um prazer para nós, ao lado da

NDD, apresentarmos a GTV-e durante
um evento tão importante sobre soluções fiscais e inovações tecnológicas. A implantação da guia eletrônica
ocorreu de forma natural, pois nosso
know how adquirido em mais de 40
anos de atuação no setor e os mais
de 17 milhões de reais investidos em
pesquisa e desenvolvimento da nova
tecnologia ao longo dos últimos anos
nos permitiu esse protagonismo do
setor", comenta Rubens Carbonari,
diretor regional da Prosegur.

Com 1,7 mil carros-fortes nas
ruas desde a implantação da tecnologia este ano, a Prosegur Cash, líder
do mercado nacional de transporte
de valores, já emitiu mais de 125 mil
guias eletrônicas. Com a GTV-e, a empresa acredita que, no prazo de um
ano, deixará de imprimir 28,8 milhões
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de folhas sulfites. "A título de comparação, isso significa 380,2 mil árvores
a menos derrubadas e uma economia
de 288 milhões de litros de água na fabricação dessas folhas", diz Carbonari.
"O desenvolvimento da solução foi
um desafio, mas este grande resultado
foi possível graças aos anos de expertise tanto da NDD quanto da Prosegur.
É um trabalho que nos enche de orgulho e os resultados dessa parceria
falam por si só. Com isso damos mais
um passo no nosso propósito como
empresa de gerar valor aos dados para
transformar o mundo", afirma Alceu
Keller, o Diretor Comercial da NDD.
Organizado pela Associação Brasileira de Automação para o Comércio
(AFRAC), a 6ª edição do INOVA NFC-e
foi realizada pelo Encontro Nacional
de Coordenadores e Administradores
Tributários Estaduais (ENCAT) sob

o tema "Inovações Fiscais para um
mundo em transformação".

O Grupo Prosegur é referência
mundial no setor de segurança privada. Por meio de suas linhas de negócios, Prosegur Security, Prosegur
Cash, Prosegur Alarms, Prosegur
AVOS e Cipher (cibersegurança), oferece segurança confiável para empresas 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 espanholas sob o indicador PSG e conta
atualmente com uma equipe de mais
de 150.000 colaboradores.
A empresa canaliza sua ação solidária por meio da Fundação Prosegur,
que atua em quatro áreas de atuação:
educação, inclusão laboral de pessoas com deficiência intelectual, volun-
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tariado empresarial e promoção da
cultura. Além disso, o Grupo Prosegur
integrou à sua estratégia os dezessete
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e está trabalhando intensamente em dez deles,
que são aqueles que estão mais relacionados às suas atividades e sobre os
quais pode gerar um impacto positivo.
A NDD é líder no Brasil, segundo dados do Sefaz e dos servidores
próprios da companhia, no processamento e gestão de documentos fiscais
eletrônicos com 10,14% de market
share. Possui clientes no ranking dos
3 maiores varejos do Brasil em faturamento e os maiores softwares houses
do varejo brasileiro utilizam nossos
serviços. Na última black friday em
72 horas processou cerca de 8 milhões de NFC-e, ou seja, quase 2 mil
documentos por minuto, sem sequer
uma intercorrência.

SAMARCO – Produção atingiu
4,4 milhões de toneladas até julho
A Samarco atingiu produção de
4,4 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas até julho de
2021, sete meses após a retomada
das operações. O volume produzido atende ao mercado interno e externo, já tendo sido embarcados 47
navios para diversos países. Para
preservar suas operações, a Samarco
iniciou em abril o processo
de recuperação judicial, acolhido pela Justiça mineira. A
recuperação judicial protege
a empresa contra ações de
credores do mercado financeiro internacional. Na última semana de julho, a Justiça de Minas Gerais
aprovou financiamento de US$ 225
milhões à Samarco, por meio de um
mecanismo conhecido como DIP Financing – específico para empresas
em situação de recuperação judicial.
A autorização para o empréstimo foi

dada pela 2ª Vara Empresarial de
Belo Horizonte, que reconheceu a
necessidade da empresa por recursos que garantam sustentação das
suas operações ao longo do processo
de recuperação judicial.
Atualmente, a Samarco opera com
26% de sua capacidade produtiva

e emprega mais de seis mil pessoas,
direta e indiretamente, em Minas Gerais e no Espírito Santo, além de atuar
com 1.533 fornecedores.
"A Samarco se empenhou ao longo
dos últimos anos em um projeto que
chamamos de prontidão operacional,

que possibilitou a verificação de todos
os processos produtivos e corporativos para garantir um retorno seguro
e estruturado. Nosso foco é produzir
com segurança", afirmou o gerente
geral comercial e de Marketing da
empresa, Renato Pereira. O executivo
ressalta que as operações foram retomadas de uma forma diferente, por
meio da implementação de
um sistema de filtragem de
rejeitos que possibilita seu
empilhamento a seco, sem a
necessidade do uso de barragens. “A retomada das operações é uma conquista para todos nós
e fruto de muito esforço e dedicação,
o que nos possibilitou dar este importante passo. Outros passos serão necessários até atingirmos a capacidade
plena, mas queremos dar um passo
de cada vez", afirmou Pereira.
Fonte: Brasil Mineral 05.08

EDIÇÃO 293

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

MUNDO EMPRESARIAL

41

Patrimar entra em novo ciclo de
crescimento e tem como meta dobrar
de tamanho até 2024
Construtora divulga o programa inédito "Crescimento PX2"
aliado aos resultados do 2º trimestre e 1º semestre de 2021
Medplex - Empreendimento
focado na área da saúde

Os resultados consolidados do 2º
trimestre (2T21) e 1º semestre(1S21)
deste ano, além do novo plano de crescimento do Grupo Patrimar acabaram
de ser divulgados. Mais uma vez, os números comprovam que a construtora
e incorporadora mineira está no caminho certo para o desenvolvimento, tendo em vista a sólida operação, estrutura
de capital adequada, posicionamento
claro de mercado, alta rentabilidade
nos projetos e grande expectativa para
o crescimento nos próximos anos.
O grande destaque desta divulgação é o programa "Crescimento
- PX2", que implicará em o Grupo
Patrimar dobrar de tamanho em termos de lançamentos e vendas até o
final de 2024. "O programa resulta
num CAGR de 25% ao ano a partir de
2022, comprovando o comprometimento da companhia com a solidez
do mercado imobiliário, da marca Patrimar, da entrega dos produtos e do
desempenho do time", explica Felipe
Enck Gonçalves, Diretor Executivo de

Finanças e Ralação com Investidores
do Grupo Patrimar.
Ainda de acordo com Felipe Gonçalves, os "recursos para suportar
este crescimento virão de diferentes
fontes, seja via vendas para o cliente
final, bancos, financiamentos e mercado de capitais", diz. O PX2 será revisitado frequentemente, visando adequar os volumes de investimentos às
perspectivas de crescimento do país,
do mercado e da Companhia. Além
disso, o PX2 prevê crescimento em todas as três atuais praças trabalhadas
- Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo - e três segmentos de atuação alta, média e baixa renda.

Sobre os números, destaca-se o valor da receita líquida que cresceu 133%
em relação ao 2º trimestre de 2020
- atingindo R$190 milhões - e 136,2%
comparado ao 1º semestre do último
ano - alcançando R$367 milhões. O lucro líquido e a margem líquida também
cresceram no 2T21 e 1S21, quando

comparados ao ano de 2020.

Outros dados que são destaques
no período são o patrimônio líquido
(ROE Anualizado) que passou de 9,9%
no 2T20 para 22,1% neste 2T21 e de
11,9% nos seus primeiros meses de
2020 para 24,2% no mesmo período de
2021. Além disso, pelo quarto trimestre consecutivo houve Geração de Caixa
positiva, registrando R$ 14 milhões nos
últimos três meses e acumulado de R$
78 milhões em 12 meses.
Por fim, o landbank fechou junho
com o Valor Geral de Venda (VGV)
potencial de R$ 7,1 bilhões, divididos
em 12.681 unidades e com cerca de
R$ 2,4 bilhões em projetos aprovados
que devem ser lançados nos próximos meses.

"Acreditamos que é possível crescer
e ser rentável ao mesmo tempo. É isso
que estamos buscando para a companhia nos próximos três anos", conclui
Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.
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Supermercados mineiros acumulam
crescimento de 3,88% de janeiro a junho
No primeiro semestre de 2021, os
supermercados mineiros acumulam
crescimento de 3,88% nas vendas. É
o que revela o Termômetro de Vendas, pesquisa mensal da Associação
Mineira de Supermercados (AMIS),
referente a junho, com empresas de
todos os portes em todas as regiões
do estado.
Na comparação com o mesmo
mês do ano passado (junho/21 sobre
junho/20), também houve crescimento, com variação de 2,60%. Já em
relação a maio, o setor apresentou re-

tração nas vendas, com desempenho
negativo de 1,50%.

Os dados estão deflacionados
pelo IPCA/IBGE.
CRESCIMENTO
NO SEMESTRE

O resultado do setor no semestre
está alinhado com as projeções feitas
pela AMIS no início do ano, que é de
um crescimento de 4,20% para todo
o exercício. Esse desempenho sobre o
mesmo período de 2020 mostra que,

mesmo com os altos custos tanto de
produtos quanto de operação de lojas, o setor vem sobressaindo bem
à pandemia. Aponta também o aumento da confiança dos empresários
e consumidores em um cenário de
recuperação da economia, especialmente, com o avanço da vacinação.
JUNHO X MAIO

Por outro lado, a retração em
junho mostra que fatores diversos
impactaram o setor, como a taxa de
desemprego (14,7%); a redução do
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auxílio emergencial; decretos municipais restringindo o funcionamento
dos supermercados, com o fechamento em determinados dias ou a redução de horário. O calendário também
influenciou: junho, com 30 dias, teve
quatro finais de semana, enquanto
maio (31 dias) teve cinco.

A boa notícia da gradual abertura de outros segmentos da economia
também afeta as vendas nos supermercados; porque divide a renda, já
pequena, de um consumidor com necessidades e desejos de compras de
outros itens de consumo.

Regiões (tabela 2): Na avaliação
por região, no acumulado do semestre, o maior resultado positivo ocorreu na Central, com 6,94%. Já a maior
retração foi verificada no Centro-Oeste, com -2,15%. Em junho sobre maio,
o melhor desempenho (+1,06%)
ocorreu também no Centro-Oeste,
o que já mostra uma recuperação
da região. A maior retração no mês
ocorreu no Sul (- 4,89%), exatamente
uma das regiões mais impactadas por
decretos municipais que restringiram
o funcionamento do setor por motivo
da pandemia.
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1. VARIAÇÃO ACUMULADA 2021 – JANEIRO A JUNHO
Mês

Vs. mês anterior

Vs. mesmo mês ano anterior

Acumulado do ano

Janeiro

-18,98%

12,84%

12,84%

Março

9,93%

0,25%

4,82%

0,56%

0,32%

Fevereiro

-7,67%

Abril

-1,62%

Junho

-1,50%

Maio

2,08%
6,18%
2,60%

2. VARIAÇÃO REGIONAL
Região

Vs. mês anterior

Central

-1,98%

Centro-Oeste

Norte/Noroeste

1,06%

-1,77%

3,58%

4,14%
3,88%

-2,15%
2,30%

-3,52%

-0,46%

Triâng./Alto Paran.

-0,82%

5,10%

-4,89%
0,18%

6,94%

2,45%

-3,87%

Zona da Mata

5,16%

Vs. mesmo mês ano anterior Acumulado do ano

Rio Doce/Muc./Jeq.
Sul

7,41%

-4,18%
3,58%

-1,84%
0,82%
4,93%
3,90%

Novas lojas e mais empregos
No primeiro semestre deste ano, os supermercados abriram 29
lojas em Minas Gerais. Os novos empreendimentos contemplaram todas as regiões do estado e todos os formatos de lojas. Essas novas unidades representaram a geração de 3.150 novos postos de trabalho.

FIEMG apoia Programa Voluntário
de Redução da Demanda de Energia
Iniciativa tem o objetivo diminuir a sobrecarga
do sistema elétrico nos horários de pico
Para enfrentar a crise hídrica que
assola o país, o Ministério de Minas
e Energia publicou, no dia 2 de agosto, a Consulta Pública 114/2021, que
vai debater a redução voluntária de
energia voltada para as indústrias
que estão no mercado livre de energia. A FIEMG, por meio de sua Gerência de Energia, e a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores

Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) apoiam a iniciativa. Segundo Tânia Mara Santos,
gerente de Energia da Federação mineira, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode enviar suas contribuições,
até dia 09/8. "Estamos preparando,
junto com o setor produtivo, nossas
contribuições para o enfrentamento
desta crise", comenta.

Apesar de ser considerada a
maior crise hídrica dos últimos 91
anos, Santos pondera que a situação
é menos crítica do que a de 2001, a
chamada Crise do Apagão, ano que
tivemos o racionamento de energia,
que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica em todo o
país. "Atualmente temos mais linhas
de transmissão de energia e também
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mais termoelétricas, o que ameniza o
risco de desabastecimento", explica.
Entretanto, a gestora chama a atenção para o fato de que os custos da
energia para o enfrentamento da crise devem permanecer elevados pelo
menos até o fim deste ano.

O impacto desse alto custo pode
ser percebido pelo cidadão comum
por meio da conta de energia de sua
residência. Um sinal de alerta é a
Bandeira Vermelha 2, que sinaliza
que a energia está mais cara e que a
cada 100 kilowatthora a mais consumido, é cobrada uma tarifa adicional
de R$9,492. Para os grandes consumidores, como as indústrias, em que
os custos com energia representam
mais de 20% do produto e em alguns
setores específicos, os eletroitensivos
(ferroligas, alumínio, gases) podem
chegar a 70% no custo final do produto. O elevado custo adicional para os
consumidores livres é pago via encargos de serviços de sistema. "Ou seja,
todos pagam", ressalta Santos.

Hora do rush - Normalmente, entre 17h e 20h, ocorre um aumento de
consumo de energia, isso porque as

pessoas estão se deslocando do trabalho para suas casas, via metrô. O grande número de televisores, chuveiros e
demais eletrodomésticos ligados ao
mesmo tempo, também neste período, contribuem para que ocorra um
pico na utilização da energia elétrica
causando sobrecarrega nos sistemas.

Uma das ações do Programa Voluntário de Redução da Demanda
- PVD é a de promover a redução do
consumo de energia elétrica. Ao aderir
ao Programa, os grandes consumidores voluntariamente, fazem o deslocamento de suas produções, do horário
de pico, para outros horários. "Uma
consequência desse deslocamento de
produção seria a alteração de turnos
de trabalho, para a noite ou madrugada, quando o sistema elétrico é menos demandado. Nesses períodos, o
consumo de energia é menor, pois é o
horário de repouso da maior parte da
população", esclarece Santos.
O deslocamento de turnos irá contribuir para amenizar a sobrecarga
energética causada pela crise hídrica
e evitar as consequências negativas
que ela pode trazer para a economia.
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Mas, destaca Santos, também irá gerar mais despesas para o setor, como
com o transporte de funcionários e
também, o pagamento de adicional
noturno. Por isso, em contrapartida,
o governo irá repassar bonificações
para as indústrias que aderirem voluntariamente ao programa. "Tais
bonificações irão cobrir parte dos
custos das indústrias que optarem
pela troca do horário de turno de seus
funcionários", disse.

É possível reduzir os custos com
energia - Tânia Mara Santos, gerente
de Energia da FIEMG, faz um alerta
para o setor produtivo: é possível reduzir os custos com a energia. Para
isso, a Assessoria de Energia da FIEMG oferece soluções customizadas
de acordo com a demanda do cliente, entre elas, estão a Migração para
o mercado livre e autoprodução,
Indicação de novas modelagens na
renovação e renegociação de contratos para os que já migraram para o
mercado livre, Formação de grupos
de consórcio de geração distribuída
para consumidores de baixa e média
tensão e Assessoria em eficiência
energética, entre outras.
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Produção da indústria elétrica e
eletrônica cresceu 20,2% no primeiro
semestre deste ano

A produção da indústria elétrica
e eletrônica cresceu 20,2% no acumulado de janeiro a junho de 2021
em relação ao igual período de 2020,
conforme dados do IBGE agregados
pela Abinee.

O desempenho foi fruto da elevação
de 24,2% da área elétrica e do acréscimo de 15,7% da área eletrônica.
O resultado contou com a base
fraca de comparação, uma vez que
a atividade do setor no primeiro semestre do ano passado ainda estava
sofrendo impacto das medidas restritivas decorrentes da pandemia de
Covid-19.

O presidente executivo da Abinee,
Humberto Barbato, ressalta que os
dados são positivos também em relação ao primeiro semestre de 2019,

período anterior à pandemia. Nessa
comparação, a produção acumulada
no primeiro semestre deste ano cresceu 2,5%. "O desempenho evidencia a
recuperação do setor e as expectativas para os próximos meses continuam favoráveis", diz.

Ele acrescenta, porém, que os
empresários do setor permanecem
atentos ao avanço da vacinação no
País. A indústria eletroeletrônica
também vem enfrentando dificuldades com a falta de matérias-primas
e componentes, principalmente semicondutores, no mercado e com a
consequente alta de preços desses
itens. "Além disso, as empresas mantêm no radar a possibilidade de uma
crise hídrica que pode ameaçar o
fornecimento de energia no Brasil,
podendo afetar a atividade econômica", ressalta Barbato.

No mês de junho de 2021, a produção da indústria elétrica e eletrônica
cresceu 10,4% ante junho de 2020. Na
comparação com igual mês de 2019,
foi registrado incremento de 6,1%
Já em relação ao mês de maio, a
produção de junho recuou 0,4%, com
ajuste sazonal.

Fundada em setembro de 1963, a
Abinee é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que representa a indústria
elétrica e eletrônica. Fazem parte do
quadro de associadas fabricantes
das áreas de Automação Industrial;
Componentes Elétricos e Eletrônicos;
Dispositivos Móveis de Comunicação;
Equipamentos Industriais; Equipamentos para Geração, Transmissão e
Distribuição de Energia Elétrica; Informática; Material Elétrico de Instalação e Telecomunicações.

46

MUNDO EMPRESARIAL

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

EDIÇÃO 293

Sebrae comemora aprovação do limite
maior de faturamento do MEI
Matéria votada no Senado amplia para R$ 130 mil o faturamento anual e também eleva
para dois o número de funcionários que podem ser contratados por essa figura jurídica
O Plenário do Senado aprovou no
dia 12 de agosto último, projeto de
lei complementar (PLP 108/2021)
que aumenta o limite da receita bruta
anual do microempreendedor individual (MEI), passando dos atuais R$ 81
mil para R$ 130 mil. A proposta, que
segue para análise da Câmara dos Deputados, também autoriza o aumento
de um para dois no número empregados que o microempreendedor poderá
contratar. Foram 71 votos favoráveis e
nenhum contrário. A medida deve impactar os 11,3 milhões de CNPJs que se
enquadram na categoria. Se aprovadas
na Câmara, as novas regras entrariam
em vigor em 1º de janeiro de 2022.
O Sebrae considera positiva a aprovação do PLP 108/2021 no Senado Federal, sobretudo porque “O aumento do
limite é necessário, pois o atual foi fixado
pela Lei Complementar nº 155, de 2016,
há cerca de cinco anos e a realidade era
diferente. Esperamos que na Câmara
dos Deputados o PL também seja aprovado”, afirmou Carlos Melles, presidente

do Sebrae. Relator do projeto que criou
o MEI, enquanto deputado federal, Melles completa com visão otimista: “O nicho tende a voltar a crescer, podendo ser
um degrau de passagem para empreendimentos maiores, com necessidade
de contratação de trabalhadores, de
aumento de faturamento e, por que não,
com possibilidades de conquistarem o
mercado internacional”.

Segundo o autor da proposta, Jayme Campos, o novo enquadramento
financeiro impulsionaria a economia
e reduziria a informalidade. "Medidas de simplificação e melhoria de
ambientes de negócios são extremamente benéficas para o país, principalmente neste momento de crise social
e sanitária", disse o senador. Entre as
vantagens do regime estão a possibilidade de pagamento de carga tributária
reduzida, por meio de um sistema de
recolhimento único e de valor fixo de
vários impostos; além da formalização, que permite a emissão de notas a
acesso a cobertura previdenciária.

NÚMEROS DO MEI
Em 2020, levantamento feito
pelo Sebrae com base em dados da
Receita Federal, identificou um recorde no número de formalizações
nos últimos cinco anos. Mesmo
diante das dificuldades impostas
pela pandemia da Covid-19, foram
registrados 2,6 milhões de novos
MEI, fazendo com que o país ultrapassasse a marca dos 11,3 milhões
de microempreendedores. Mas o
primeiro trimestre desse ano já
mostra uma outra realidade e, pela
primeira vez em cinco anos, o número de formalizações de MEI sofreu queda de 3%, comparado com
o mesmo período do ano passado.
Dentre as atividades com maior número de formalizações, apenas nove
apresentaram crescimento. Atividades como de cabeleireiro, manicure,
pedicure e motoristas de aplicativos, que ocupam tradicionalmente
as primeiras posições, registraram
forte redução de 33%.
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Feira do Empreendedor do Sebrae
abre inscrições para expositores
O evento do Sebrae é totalmente digital - e ocorre de 23 a 27 de outubro;
empresas interessadas terão acesso a plataforma especial
A Feira do Empreendedor Digital
2021, do Sebrae, está recebendo inscrições de empresas que desejam ser
expositoras e patrocinadoras. O evento é totalmente gratuito para os visitantes e ocorre de 23 a 27 de outubro,
das 10h às 20h, em uma plataforma
100% digital.
Podem ser expositoras por R$
490 (9X no cartão de crédito) MEIs,
micro e pequenas empresas, que estarão em uma vitrine para milhares
de visitantes de todo o País em busca
de uma oportunidade de negócio ou

de melhorar a gestão da sua empresa.
Empresas de médio e grande porte
contam com planos especiais de patrocínio na maior Feira de Empreendedorismo do mundo.

A Feira será realizada na plataforma de realidade virtual Sebrae Experience, que permite uma navegação
em ambiente 3D fácil, intuitiva, com
acesso imediato aos expositores, palestras com nomes consagrados do
mercado e soluções para os pequenos
negócios. Com poucos cliques, os visitantes também poderão conversar

Como fazer
Para mais informações e
solicitar seu espaço na Feira,
basta acessar https://www.
feiradoempreendedor21.
com.br/ e se inscrever. Após a
análise de sua inscrição e seleção conforme Regulamento,
a equipe comercial do Sebrae
entrará em contato com a empresa. As vagas são limitadas.

com os consultores do Sebrae, disponíveis para tirar dúvidas e passar
orientações.

De 27 de outubro a 12 de novembro, a plataforma da Feira do Empreendedor permanecerá ativa com
todas as possibilidades para as empresas se comunicarem e fecharem
acordos comerciais. Depois de 12 de
novembro, as empresas expositoras
terão espaço garantido no Catálogo
Oficial da Feira, disponível para download dos empreendedores que
procuram novos negócios.
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Mercado Livre dobra infraestrutura
logística no Brasil com anúncio de
novos CDs Full em SP e BH
• Entregas até 1 dia já alcançam mais de 2,1 mil cidades do Brasil
• Entregas no mesmo dia chegam a 50 cidades com frete grátis a partir de R﹩ 79
• Companhia irá inaugurar uma unidade em Franco da Rocha (SP) ainda este
ano e outra em Belo Horizonte (MG), em 2022

Em mais uma etapa do plano de
expansão de sua malha logística, o
Mercado Livre - líder em tecnologia
para e-commerce e serviços financeiros na América Latina - anuncia a
inauguração de dois novos centros de
distribuição (CD) Fulfillment (Full)
no Brasil: um em Franco da Rocha
(SP), que começa a operar ainda este
ano, e outro na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), que será

implementado em 2022, e de mais
26 Service Centers espalhados pelo
Brasil, ainda em 2021. A companhia
comunica também que colocou em
funcionamento os já anunciados CDs
de Governador Celso Ramos (SC),
Cajamar (SP) - o terceiro na cidade
paulista - e de Extrema (MG), ambos
inaugurados no último mês de julho.
Com as novidades e a marca de

nove CDs Full no Brasil, o Mercado
Livre passa a contar com uma infraestrutura logística superior a 1,2
milhão m², sendo 72% deles (875
mil m²) de operações Fulfillment em que a empresa é responsável por
todo o processo logístico dos seus
vendedores, desde o estoque até a
entrega ao consumidor final. Com
esta estrutura, a companhia amplia
as suas entregas em até 1 dia para
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2,1 mil cidades do Brasil, além de
aumentar consideravelmente sua
potência logística e a capacidade de
entregas rápidas e no mesmo dia
para mais localidades do país.
A FORÇA DO FULL

Os oito centros Fulfillment do Mercado Livre já operam nas modalidades
de entregas rápidas. Em média, a participação de entregas rápidas dentre
todos os envios a partir das unidades
Full está assim distribuída atualmente:
• Até 1 dia: 2,1 mil cidades,
alcançando 75% das entregas

• No mesmo dia: 50 cidades, cujos
CEPs cobrem 20% das vendas do
Mercado Livre
• Até 2 dias: 4,7 mil cidades
do Brasil, cobrindo 90% das
entregas
As entregas no mesmo dia, iniciadas em junho no Brasil, alcançam
os usuários das regiões metropolitanas de São Paulo (SP), Florianópolis
(SC) e Salvador (BA) para compras
de produtos selecionados como Full
na plataforma e realizadas até às 11h.
Até o final do ano, a empresa planeja
estender o prazo para compras para
até às 13h.
Além de ampliar a operação Full
no Brasil, o plano para acelerar ainda
mais as entregas do Mercado Livre
incluirá também 17 Cross Dockings,
mais de 100 Services Centers e 3 mil
Agências Mercado Livre. Já a malha
logística própria da companhia conta com uma frota de veículos robusta composta, inclusive, por 51 carros
elétricos, 260 caminhões, 10 mil vans,
4 aviões e 8 carretas movidas a gás até o final de 2021, serão 46 carretas
sustentáveis em circulação no país.
"O nosso propósito de democratizar o comércio se aplica também às
entregas. Com essa movimentação,
além de fomentar a economia nacio-

nal, aumentamos muito a capilaridade no país inteiro, cumprindo com
a promessa de realizar as entregas
mais rápidas do Brasil. Por entendermos que, além do sortimento de
produtos e do preço do frete, o prazo
curto e preciso das entregas são fatores importantes para os usuários, estamos replicando a nossa tecnologia
de entregas no mesmo dia para novas regiões brasileiras, como Minas
Gerais", explica Leandro Bassoi, VP
de logística do Mercado Livre para a
América Latina.
Segundo o executivo, a companhia desenvolve tecnologias e soluções internamente para entregar o
maior número possível de produtos
para o Brasil inteiro, reforçando a
missão da companhia de democratizar as entregas.
BALANÇO

No segundo trimestre de 2021,
o Mercado Envios enviou mais de
230,5 milhões de itens, um aumento de 46,4% em relação ao mesmo
período do ano anterior. No Brasil, a
penetração da rede logística encerrou o segundo trimestre com 86%
do total das entregas no período.
Em uma base consolidada, o servi-

ço Fullfilment de Mercado Envios já
atingiu 29% de penetração no Brasil,
versus 27% dos três primeiros meses de 2021.
O Mercado Livre é a companhia
líder em tecnologia para e-commerce
e serviços financeiros na América Latina, que oferece soluções para que
pessoas e empresas possam comprar,
vender, pagar, anunciar e enviar produtos e serviços por meio da internet.
Além da plataforma de e-commerce
e da fintech Mercado Pago, a empresa conta com as seguintes áreas de
negócios: Mercado Envios, Mercado
Livre VIS (Veículos, Imóveis e Serviços), Mercado Ads e Mercado Shops.
Maior e mais completo marketplace
da América Latina, o mercadolivre.
com tem 75,9 milhões de usuários
ativos e mais de 12 milhões de vendedores, incluindo grandes marcas,
alcançando 29 vendas por segundo.
Já o Mercado Pago, com mais de 62,1
milhões de pagadores ativos, oferece
uma plataforma completa de tecnologia financeira com conta gratuita,
soluções de pagamento e crédito.
Fundado em 1999 e presente em 18
países, o Mercado Livre é a única da
América Latina entre as top 10 Melhores Empresas para Trabalhar no
Mundo, segundo o GPTW 2020.
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GLP completa fundo de R$ 5,2 bilhões
para desenvolvimento de parques
logísticos no Brasil
O GLP BDP II é um dos maiores fundos focados em logística na América Latina e irá
desenvolver nove parques logísticos Classe A nos principais mercados de São Paulo
A GLP anunciou no dia 3 de agosto último o desenvolvimento de um
dos maiores fundos focados em logística na América Latina, o GLP Brazil
Development Partners II (“GLP BDP
II”) com um total de R$ 2,63 bilhões
(aproximadamente US$ 530 milhões)
de equity a serem investidos. Os investidores do GLP BDP II são subsidiárias integrais da Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") e do Canada
Pension Plan Investment Board ("CPP
Investments") com alocação do CPPIB de R$ 1,04 bilhão (cerca de US$
210 milhões) de equity, representando uma participação de 39,6%. Espera-se que o GLP BDP II alcance R$ 5,2
bilhões (aproximadamente US$ 1,1
bilhão) de ativos sob gestão quando
totalmente capitalizado e investido.

O GLP BDP II desenvolverá nove
parques logísticos Classe A em mercados nobres de São Paulo, com alta
demanda por galpões logísticos modernos, impulsionada pelo forte crescimento do comércio eletrônico. O
fundo é composto por parques estrategicamente localizados em um raio
de aproximadamente 30 quilômetros
do centro da cidade, em localidades
de alta demanda por empresas de
comércio eletrônico, devido à sua
proximidade e acesso à Grande São
Paulo - uma das maiores populações
metropolitanas do Hemisfério Sul. O
primeiro projeto concluído do GLP
BDP II está 100% alugado para uma
das principais empresas de comércio
eletrônico da América Latina.
Ralf Wessel, Managing Director de

Fund Management da GLP, afirma que
“com uma população de mais de 200
milhões, o Brasil é um dos mercados
de logística mais carentes globalmente e um dos mercados de comércio
eletrônico de crescimento mais rápido no mundo. Esta transação baseia-se em nossa liderança no mercado
brasileiro e fornece à GLP uma oportunidade de expandir nossos relacionamentos existentes com a ADIA e a
CPP Investments. Estamos confiantes
na estratégia do GLP BDP II e temos o
prazer de anunciar seu fechamento.”

“A logística está emergindo como
um setor imobiliário de alto desempenho no Brasil, devido à aceleração
do comércio eletrônico em centros
de cidades como São Paulo”, disse Peter Ballon, Managing Director, Global
Head de Real Estate do CPP Investments. “Esperamos que os desenvol-

vimentos do GLP BDP II atendam a
uma necessidade existente do mercado por ativos de alta qualidade e bem
localizados e tenham um bom desempenho a longo prazo, pois a demanda
por galpões logísticos e entrega no
mesmo dia continua a crescer. Temos
forte convicção no setor globalmente
e na capacidade da GLP de executar a
estratégia em nome dos parceiros no
Brasil.”

Mauro Dias, Presidente da GLP
Brasil, destaca que a empresa está
confiante no mercado. “Acreditamos
que o setor de logística do Brasil é
sustentado por fundamentos sólidos.
A GLP capitalizou as condições de
mercado para construir um pipeline
de desenvolvimento atraente com
forte demanda de pré-locação de empresas de comércio eletrônico. Combinar nossa experiência local, escala
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global e fortes relacionamentos com
os clientes nos permite entregar um
valor significativo para nossos clientes e investidores.”

A GLP é líder no mercado de logística no Brasil, com cerca de R$
14 bilhões (aproximadamente US$
3 bilhões em ativos sob gestão e o
GLP BDP II é o quarto fundo de investimento da empresa com foco no
Brasil. A GLP lidera o setor de logística do Brasil com sua capacidade de
investimento e desenvolvimento, escala e rede de clientes, bem como sua
liderança de inovação em logística
moderna.

MUNDO EMPRESARIAL

A GLP é uma das líderes globais
em gestão de investimentos e desenvolvimento de negócios em logística,
real estate, infraestrutura, finanças
e tecnologias relacionadas ao setor.
Nossa combinação de experiência
em investimentos e operação permite criar valor para nossos clientes e
investidores. Estamos presentes no
Brasil, China, Europa, Índia, Japão,
EUA e Vietnã com mais de US$ 100 bilhões em real estate e fundos de private equity sob nossa gestão.

O Canada Pension Plan Investment
Board (CPP Investments™) é uma organização profissional de gestão de in-

Alta no apetite de pequenas
empresas por crédito

Com atuação voltada para amenizar a crise do coronavírus, principalmente nas micro e pequenas empresas, o Sicoob viu crescer, em apenas
um ano, quase 50% sua carteira de
crédito para pessoas jurídicas. O saldo, que era de R$ 31,3 bilhões em julho de 2020, chegou a R$ 45,9 bilhões
em julho de 2021. Mesmo aumentando nesta proporção, a inadimplência
caiu um ponto percentual,
chegando a apenas 1,8%.

Segundo Francisco Reposse Júnior, diretor comercial e de canais da instituição, os números são
importantes porque o Sicoob tem uma
grande atuação fora dos centros urbanos, ou seja, o crédito foi voltado para
pessoas jurídicas que, durante a crise,
não contaram com o apoio de outros
players do mercado financeiro. "Os
cooperados do Sicoob estão nos ‘interiores’ do Brasil, em localidades muito
remotas e amplamente afetadas pela
pandemia do coronavírus", diz.

Uma linha de destaque neste período foi o Pronampe. No ano passado,

foram liberados R$ 2,6 bilhões nesta modalidade, com 51 mil pessoas
atendidas. Já em 2021, o Sicoob ocupa a quarta posição entre as instituições que mais liberaram crédito via
Pronampe, sendo a 2ª colocada entre
as instituições privadas, superando a
marca de R$ 1,6 bilhão e mais de 25
mil cooperados atendidos. "Nossa
expectativa é estarmos presentes nas

demais rodadas que o governo vier a
liberar", afirma Reposse.

Segundo o Sebrae, o Sicoob é a
instituição financeira que mais possibilitou crédito a pequenos negócios
na pandemia, com uma taxa de sucesso de 52%. "Este é o reflexo de nossa
atuação. Ao oferecermos um crédito
mais justo e sustentável, demonstramos que estamos de fato ao lado dos
nossos cooperados nesses momentos
de dificuldade", finaliza o executivo.
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vestimentos que investe, em nome de
20 milhões de contribuintes e beneficiários, em fundos do Canada Pension
Plan (CPP). Para construir um portfólio diversificado de ativos, o CPP Investments investe em ativos públicos
e privados, real estate, infraestrutura e
instrumentos de renda fixa. Com sede
em Toronto e escritórios em Hong
Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai,
Nova York, San Francisco, São Paulo e
Sydney, o CPP Investments é governado e gerenciado independentemente
do Canada Pension Plan e com autonomia em relação a governos. Em 31 de
março de 2021, o Fundo totalizava C$
497,2 bilhões.

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5,2 milhões
de cooperados e está presente em
todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de
conta corrente, crédito, investimento,
cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência
de meios eletrônicos de pagamento,
marketplace, dentre outras soluções
financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por 366
cooperativas singulares, 16
cooperativas centrais e pelo
Centro Cooperativo Sicoob
(CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de
processadora e bandeira de cartões,
administradora de consórcios, entidade de previdência complementar,
seguradora e um instituto voltado
para o investimento social. Ocupa a
segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo
ranking do Banco Central, com 3.523
pontos de atendimento em 1.934 cidades brasileiras.
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Metade dos brasileiros prefere comprar em
lojas online do que físicas, aponta pesquisa
Para 88%, bom atendimento faz toda diferença na escolha da loja
Como o brasileiro compra e vivencia experiências no comércio físico e
online? Essa é a resposta que a pesquisa "Experiência do Consumidor Brasileiro", realizada em agosto de 2021
pela Opinion Box, buscou entre mais de
2.100 entrevistados em todo o Brasil.
Segundo o estudo, metade dos
brasileiros prefere comprar em lojas
online, enquanto 29% preferem as
lojas físicas e 21% têm preferência
igual entre as lojas online e físicas.

A pesquisa vai ao encontro de outro levantamento, "Social Commerce",
realizado pela Social Miner | All iN, Opinion Box e Etus, que por sua vez aponta
que 74% dos consumidores utilizam as
redes sociais para fazer compras. Deste
total, 37% já inseriram em sua rotina
mensal as compras online.
CONSUMIDORES CADA VEZ
MAIS CONECTADOS

"O crescimento do e-commerce, que
já vinha acontecendo nos anos anteriores, se deu de forma repentina e muito
rápida desde o começo da pandemia.
Isso fez com que o comércio eletrônico
tomasse medidas também rápidas, de
forma a atender esse contingente de
consumidores da melhor maneira possível. Agora cada vez mais habituado ao
ambiente digital, o novo cliente busca
uma experiência mais personalizada e
descomplicada", explica Fellipe Guimarães, especialista em negócios digitais e
CEO da empresa de tecnologia Codeby.

A experiência conta muito. Clientes que têm melhores experiências são
os que voltam a comprar e se tornam
fiéis. 70% dos entrevistados afirmaram que é muito importante ter uma
boa experiência ao fazer uma compra

online, e 65% apontaram a mesma importância nas compras físicas.

"Nossa conexão online com o cliente
reflete diretamente nos nossos resultados. A chegada da pandemia nos fez
repensar nossa estratégia e investimos
esforços no digital, o que foi e é um importante diferencial para nós", ressalta
Silvia Barboza, diretora da empresa paulista de calçados flats La Femme. Além de
lojas físicas, a empresa tem uma frente
digital em franco crescimento: de 2020
para 2021, as vendas no e-commerce da
marca cresceram mais de 100%.
DE OLHO NO
CONSUMIDOR DIGITAL

Com o crescimento da demanda
no comércio eletrônico e a chegada
de cada vez mais consumidores nesse
ambiente, as empresas precisam ficar
atentas à necessidade de se adaptarem e responderem com agilidade às
novas necessidades do seu cliente.
A pesquisa da Opinion Box levantou outros dados importantes, a serem considerados tanto pelo comér-

cio físico quanto pelo e-commerce:

• 27% dos consumidores consideram o
desconto para pagamento à vista um
dos atributos mais importantes para
ter uma boa experiência de compra
em lojas físicas;
• Para 52% dos compradores, o
frete grátis é um dos atributos
mais importantes para ter uma
boa experiência de compra em
lojas online;
• 54% dos entrevistados responderam
que já voltaram a comprar mais de
uma vez em uma loja por causa do
bom atendimento;
• 51% se tornaram fiéis a uma loja por
causa de uma boa experiência;
• 52% já falaram mal de uma
loja nas redes sociais após uma
experiência ruim;
• 70% já tiveram que entrar com
processo contra uma empresa por
causa de problemas na compra/
entrega.
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Parceria entre Instituto CENIBRA
e Sebrae-MG capacita pequenos
empreendedores
pou dos eventos de qualificação oferecidos pela parceria entre Instituto
CENIBRA e Sebrae-MG, com a intenção de se posicionar no mercado de
forma mais estratégica. Os consultores já realizaram a etapa de diagnóstico e ministraram oficina de processo
criativo. Novas etapas ainda serão realizadas nos próximos meses.

Atividade do programa com o Grupo de Artesãos Olaria Urbana, de Santa Bárbara

A pandemia da Covid-19 impôs
uma nova dinâmica ao mundo dos
negócios. Vários segmentos da economia tiveram as atividades paralisadas
ou limitadas, o que forçou a migração
das interações presenciais para as
digitais. Neste novo cenário, a criatividade dos empreendedores é essencial para garantir a continuidade de
muitos estabelecimentos e ofícios.
Pensando nisso, o Instituto CENIBRA, em parceria com o Sebrae-MG,
está promovendo a capacitação de
microempresários, artesãos e produtores rurais da área de atuação da
Empresa. O objetivo é fomentar o empreendedorismo nas comunidades e
garantir a competitividade de pequenos negócios frente a um mercado
cada vez mais exigente e desafiador.

Qualificar a mão de obra e garantir a sustentabilidade dos negócios
estão no foco das atividades. Por

isso, o Programa de Capacitação de
Empreendedores oferece aos participantes oficinas, cursos e consultorias
especializadas em áreas como administração, marketing digital, finanças,
produção, governança, entre outras.

Entre as entidades beneficiadas
pela parceria, está o Grupo de Artesãos Olaria Urbana, de Santa Bárbara.
Com a redução do turismo regional
e a impossibilidade de realização de
feiras para a venda da produção, os
artistas locais perderam parte considerável da renda porque não possuíam estratégias de venda online.
Agora, os artesãos precisam analisar
o cenário econômico, rever os processos de gestão e operação, reavaliar
a forma de produção e os canais de
comercialização e, principalmente,
buscar uma nova maneira de relacionamento com o consumidor.
Em junho e julho, o grupo partici-

Outra entidade beneficiada é a
Associação de Produtores de Flores
Tropicais de Santana de Alfié, de São
Domingos do Prata. A floricultura
constitui-se em um dos mais novos,
dinâmicos e promissores segmentos
do agronegócio brasileiro e está em
ascensão há pelo menos dez anos.
Para os floricultores, o Programa de
Capacitação está ajudando a definir
o modelo de negócios ideal e viabilizar a implantação e operação de uma
estrutura de produção comercial de
plantas ornamentais tropicais.
A partir de uma análise da demanda de potenciais clientes, iniciada em
junho/2021, os consultores definirão
os produtos iniciais, os procedimentos de produção e as projeções financeiras da Associação. A metodologia
proposta para definição do modelo de
negócios é inovadora, pois será aplicada considerando a história de vida
de cada membro da associação e na
expressão de uma narrativa única nos
produtos a serem ofertados.

Importância econômica - De acordo com o Sebrae-MG, os pequenos
negócios são a força viva da economia
do Brasil. Eles representam 98% das
empresas do país, são responsáveis
por 54% dos empregos formais, 30%
de toda a riqueza nacional e estão
presentes em 100% dos municípios
brasileiros.
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Projeto estimula a produção de soja
no Centro-Oeste de Minas
Nos últimos anos, o Brasil vem
registrando um crescimento da área
plantada de soja, principalmente, devido às condições bastante favoráveis
do mercado do grão. Em Minas Gerais, a cultura também vem ganhando
espaço em novas regiões. No município de Abaeté, na região Centro-Oeste, a produção de soja recebeu, na
safra 2020/2021, um forte estímulo
com um projeto de cooperação técnica entre a Embrapa e Sicoob Credioeste, com apoio da Emater-MG e da
Cooperabaeté. A iniciativa pretende
levar as novas tecnologias de plantio
da oleaginosa para agricultores tanto
de grandes como de pequenas propriedades.
Abaeté tem uma forte atividade
pecuária e o projeto surgiu com a
proposta de oferecer aos produtores
locais informações e conhecimentos
tecnológicos sobre o cultivo da soja,
visando, assim, a diversificação de
renda nas propriedades, a rotação de
cultura e a recuperação de áreas degradadas. “Embora alguns produtores já cultivem o grão com irrigação,
o município não tem uma tradição de
plantio da soja. A intenção do projeto
é mostrar a viabilidade da cultura na
região, aumentando a renda dos produtores”, explica o extensionista da
Emater-MG, Fernando César Couto.

As atividades tiveram início com
uma palestra técnica na Tecno Agro
2020, evento virtual promovido pela
Cooperabaeté. Depois foram instaladas nas propriedades da região oito
unidades demonstrativas, com cultivares BRS de soja. Segundo o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo
e coordenador do projeto de cooperação técnica, Sinval Resende Lopes,
o município é considerado apto para
o cultivo da soja pelo Zoneamento
Agrícola de Risco Climático (Zarc) e

apresenta condições de solo e relevo
que permitem o cultivo do grão. “Os
resultados observados nas unidades
demonstrativas indicam o alto potencial produtivo da soja na região. Além
de boa produtividade, as cultivares
apresentaram resistência às principais doenças e boa adaptação às
condições agroclimáticas”, comenta o
pesquisador.
NEGÓCIO RENTÁVEL

Além da viabilidade agronômica,
Sinval ressalta que outro fator de sucesso da iniciativa é o envolvimento
de vários parceiros no programa. A
Sicoob Credioeste tem disponibilizado financiamentos e acompanhamento dos projetos para facilitar o acesso
dos produtores às novas tecnologias.
“A cooperativa de crédito tem interesse no desenvolvimento regional e que
os recursos deem os melhores resultados para o produtor. Nessa parceria
com a Embrapa, além de planos de
governo, usamos linhas próprias da
cooperativa para promover a difusão
de novas tecnologias agrícolas no munícipio”, argumenta o presidente do
Conselho Administrativo da Sicoob

Credioeste, Artur José de Andrade.

Já o presidente da Cooperabaeté, Rogério Lage de Oliveira, lembra
que a colheita da leguminosa numa
unidade demonstrativa de 8 hectares
comprovou na prática que a cultivo
da soja é possível mesmo em pequenas áreas. Além da boa produtividade, a facilidade de comercialização e
os bons resultados econômicos obtidos na primeira safra têm animado os
produtores locais. “A Emater já está
sendo demandada para elaboração
de projetos para implantação de novas áreas da cultura da soja. Para a
próxima safra, acreditamos em uma
expansão da cultura na região”, conta
o técnico Fernando Couto.

A soja é facilmente comercializada (liquidez e logística de entrega) e
tem garantido uma boa rentabilidade
para os produtores brasileiros, principalmente nesse ano devido à alta do
dólar e a grande demanda internacional. Todos os participantes do Projeto
de Cooperação Técnica acreditam que
a cultura será capaz de transformar
rapidamente a realidade econômica e
social da região.
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Incertezas e desafios impactam ações
dos Conselhos de Administração de
empresas familiares
nas tendências do mercado de capitais, o aumento dos investimentos diretos pelos fundos de investimentos e
a expansão de formas alternativas de
captação de recursos. "A análise leva
em consideração a atual conjuntura
do Brasil e do mundo - o que trouxe
opções e desafios aos gestores na escolha das maneiras mais eficientes
para financiar e operar a organização
no futuro", ressalta a sócia-diretora
do ACI Institute, do Board Leadership
Center Brasil e de mercado da KPMG
no Brasil, Fernanda Allegretti.
O levantamento destacou nove temas prioritários:
• Foco na resposta da administração
à covid-19, sem perder de vista o
cenário geral dos negócios;

• Estruturação de um conselho que
represente a estratégia da empresa
e futuras necessidades;
Os reflexos da crise sanitária e
a consequente recessão econômica,
além de um cenário de crescente polarização política, desenham um panorama desafiador e de alto risco para os
negócios, aumentando a pressão sobre
o conselho de administração das empresas e tornando a gestão um desafio
ainda maior. Assim, os conselheiros
deverão atuar por um longo período
de incertezas, recuperação econômica desigual e grande expectativa de
todos os stakeholders — investidores,
funcionários, clientes, fornecedores e
comunidades. Essas são as principais
conclusões da publicação "Empresas
familiares: a agenda do Conselho de
Administração 2021/2022", elaborada pela KPMG em parceria com o Board Leadership Center Brasil.
O material abordou as mudanças

• Priorizar a gestão do capital
humano e da sucessão do CEO;
• Questionar se a empresa está fazendo
o suficiente para promover mudanças
reais e duradouras no combate ao
preconceito sistêmico e ao racismo;
• Reavaliar o foco da empresa em
ESG (sigla em inglês para meio
ambiente, social e governança) e
seu propósito corporativo;
• Atuar na definição do tone-atthe-top e monitorar a cultura
corporativa;
• Reavaliar se os planos de resposta e
resiliência a crises estão alinhados
à estrutura de gerenciamento de
riscos (ERM) da empresa;

• Abordar a segurança cibernética
e a privacidade de dados de
forma holística (governança da
informação);
• Monitorar atentamente a
qualidade das demonstrações
financeiras e as informações
gerenciais derivadas do
processo contábil.
Dentre outras constatações, a publicação indica ainda que os impactos
da pandemia deverão exigir maior
foco nas pessoas, na liquidez financeira, nos riscos operacionais e nas
contingências. Com isso, as empresas precisam estar preparadas para
se readequarem e, potencialmente,
reformularem o entendimento sobre
atividades e operações.

"Mesmo em companhias privadas, o ativismo de funcionários e
consumidores em relação às práticas ESG, que englobam questões
ambientais, sociais e de governança,
continua a crescer, uma vez que os
stakeholders continuam a demandar
discussões mais amplas sobre como a
empresa está tratando os riscos e as
oportunidades", resume Sidney Ito,
CEO do ACI Institute, do Board Leadership Center e sócio de consultoria
em riscos e governança corporativa
da KPMG no Brasil.

A KPMG é uma rede global de
firmas independentes que prestam
serviços profissionais de Audit, Tax e
Advisory. Estamos presentes em 154
países e territórios, com 200.000
profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo. No
Brasil, são aproximadamente 4.000
profissionais, distribuídos em 22 cidades localizadas em 13 Estados e
Distrito Federal.
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Saiba quais são os principais erros
e desafios para se criar uma startup
Sebrae oferece conjunto de soluções para ajudar empreendedores desse segmento

Nem a pandemia foi capaz de frear o crescimento do mercado de startups. De acordo com o estudo Inside
Venture Capital, durante o 1º semestre de 2021, o volume de investimentos em negócios dessa natureza, no
Brasil, foi de US$ 5,2 bilhões. Esse valor, em apenas seis meses, já ultrapassou em 45% o total investido em todo
o ano de 2020. O estudo ainda revela que foram realizados 339 aportes
de janeiro a junho de 2021, número
aproximadamente 35% superior ao
ano passado.
Entretanto, mesmo com o mercado aquecido, os empreendedores
de startups precisam ficar alerta em
relação aos desafios e erros mais co-

muns cometidos por quem resolve
criar uma empresa desse segmento.
Essas pessoas devem ficar atentas
também ao que significa uma startup,
que de acordo com o Marco Legal de
Startups (Lei 182/2021), aprovado
nesse ano pelo Congresso Nacional,
é uma organização empresarial com
atuação em inovação aplicada a modelo de negócios, produtos e serviços
ofertados.
A analista de inovação do Sebrae
Natália Bertussi destaca que o primeiro ponto a ser analisado é se a ideia é
inovadora e se resolve um problema
real, requisito essencial para essa atividade. “Depois disso, é importante
desenvolver um protótipo, validar hi-

póteses no mercado, buscar parceiros
e captar recursos e clientes”, comenta
a analista. Ela ressalta que o Sebrae
tem diversos programas que ajudam
os empreendedores a lançarem suas
propostas no mercado.

O Sebrae atua na aceleração do empreendedor e do seu negócio, bem como
potencializa conexões de modo a fortalecer o ecossistema. “Desde 2012, possuímos uma atuação estruturada com
startups, por meio da realização e apoio
de diversas iniciativas como mentorias,
capacitações, consultorias, missões e
etc, tanto em nível nacional quanto estadual e conseguimos desenvolver e fortalecer os pequenos negócios inovadores
atendidos”, revela Natalia.

EDIÇÃO 293

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

A instituição ainda oferece cursos
online e gratuitos, conteúdos rápidos
sobre startup, oportunidades de conexão com programas nacionais de apoio
a startups com foco em três grandes
eixos: capacitação, conexão e fortalecimento do ecossistema para que os empreendedores consigam superar seus
desafios e evitar os erros mais comuns.
Além disso, existem diversas ferramentas disponíveis no mercado e
que devem ser utilizadas para ajudar no desenvolvimento da empresa.
“Recomendamos, para a modelagem
do negócio e para poder validar a
proposta de valor, o Canvas de Modelo de Negócios, que permite que a
startup desenvolva um mínimo produto viável (MVP) para ter feedback
da validação das hipóteses de valor
e crescimento”, revela a analista que
recomenda ainda o uso do Trello, fer-
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ramenta de gestão de projetos ágeis
para monitorar as entregas e os progressos da execução.
Saiba quais são os maiores desafios das startups:

Os desafios enfrentados por uma
startup não são muito diferentes dos
enfrentados por empresas tradicionais também. Talvez, a grande diferença esteja na rapidez com que as
coisas devem acontecer.

Nas startups o ritmo deve ser
mais rápido: encontrar uma solução
rápida, pivotar rápido...
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• Juros altos na tomada
de crédito
• Definição de uma cultura
organizacional
• Falta de sócios qualificados.
• Conheça os principais erros:
• Achar que sua ideia é de fato a
solução para um problema real
• Não dedicar tempo para
executar, pois tempo é fator
crucial para o sucesso de
uma startup

• Transformar uma ideia
em um produto

• Time sem função
complementares

• Burocracia e tempo para
abertura de empresa

• Utilizar o recurso sem o mínimo
de planejamento e queimar caixa
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Jefferson De Paula assumirá como
CEO da ArcelorMittal Brasil

O atual CEO da ArcelorMittal Aços
Longos LATAM e Mineração Brasil.,
Jefferson De Paula, assumirá a função
de CEO da ArcelorMittal Brasil a partir de 1° de outubro de 2021. O executivo, que acumulará os cargos, substituirá Benjamin Baptista Filho, que se
aposenta após 38 anos na empresa.
Baptista continuará como presidente
do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil.

De Paula é engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em Marketing e Finanças pela Universidade
Austral (Argentina) e cursos executivos na Insead (França) e Kellogg
School of Management (EUA). Ele faz
parte do Comitê Executivo do Grupo ArcelorMittal e atua na indústria

do aço desde a década de 1980. Na
ArcelorMittal ocupou diversos cargos no Brasil, Argentina e Europa,
além de ter assento no Conselho de
Administração da ArcelorMittal na
Argentina e no Conselho Diretor do
Instituto Aço Brasil (IABr). Além
disso, é presidente do Conselho da
Belgo Bekaert Arames, membro do
Comitê Executivo da Associação
Latino-Americana de Aço (Alacero)
e Vice-Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg).
Outra mudança é que Jorge Luiz
Ribeiro de Oliveira ocupará o cargo de
CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul a partir de outubro e será
membro do Comitê de Gerenciamento
do Grupo, reportando-se ao CEO Adi-

tya Mittal. Graduado em Engenharia
Metalúrgica pela Universidade Federal
Fluminense, Oliveira tem diversas capacitações gerenciais, tais como o STC
Executivo na Kellog School of Management, nos EUA, e o PGA, realizado em
parceria com a Fundação Dom Cabral
e o Insead da França.
Oliveira ingressou como trainee,
na unidade de Tubarão, há 34 anos,
e passou por diversas áreas ao longo de sua carreira profissional. Após
uma breve saída em 2011, retornou
três anos depois ao Grupo e assumiu
a Vice-Presidência Operacional do
segmento de Aços Planos América do
Sul. Era CEO ArcelorMittal/NS Calvert, no Alabama (Estados Unidos)
desde 2019.

Fonte: Brasil Mineral – 24.04.2021
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Citi anuncia nomeação de novo
Economista-Chefe Global
Nathan Sheets retorna ao Citi após passagens nos setores público e privado
O Citi anunciou no dia 16 de agosto último que Nathan Sheets, PhD,
retornará à empresa como seu novo
Economista-Chefe Global, baseado em
Nova York, supervisionando a equipe
de Economia global e liderando pesquisas em todas as áreas econômicas.

Sheets retorna ao Citi vindo da
PGIM Fixed Income, onde atuou como
Economista-Chefe e Chefe de Pesquisa
Macroeconômica Global nos últimos
quatro anos. Antes da PGIM Fixed Income, Sheets atuou como Subsecretário do Tesouro dos EUA para Assuntos
Internacionais no governo do presidente Barack Obama. Ele trabalhou no
Citi de 2011 a 2014 como Chefe Global
de Economia Internacional.
"É ótimo estar de volta ao Citi, e
estou ansioso para explorar mais uma
vez a presença global incomparável
da empresa, sua extensa experiência
e ampla rede de clientes", disse Nathan Sheets. "Estou honrado com a
oportunidade de liderar a talentosa
equipe econômica do Citi e contribuir
para uma história de liderança de
pensamento de classe mundial."

Antes de seu primeiro cargo no Citi,
Sheets trabalhou no Federal Reserve
Board em Washington, DC, por 18 anos.
Durante seu mandato, desempenhou
várias funções, incluindo Diretor da Divisão de Finanças Internacionais e Economista do FOMC. Entre suas realizações mais notáveis, Sheets atuou como
conselheiro internacional do presidente do Fed no início da crise fiscal europeia na primavera de 2010. Também foi
uma força-chave por trás do programa
global de empréstimos de emergência
do Federal Reserve Board durante a crise financeira global. Enquanto esteve

de licença do Fed, trabalhou no Fundo
Monetário Internacional como consultor sênior do Diretor Executivo dos Estados Unidos de 2006 a 2007.

"Estamos entusiasmados por ter
Nathan de volta ao Citi. Sua vasta experiência e profundo conhecimento sobre
a macroeconomia global serão um valor agregado significativo à nossa franquia de clientes", disse Rob Rowe, Diretor de Estratégia Global e Macro do Citi.
Sheets é bacharel em economia
pela Brigham Young University e tem
Ph.D. pelo Massachusetts Institute of
Technology. Ele começará oficialmente como Economista-Chefe Global em
outubro de 2021.

Com mais de 105 anos de atuação
ininterrupta no Brasil, o Citi é o maior

banco americano em crédito presente no
país. Oferece um portfólio completo de
produtos e serviços financeiros em todos
os mercados em que operamos: Trade
Finance, Cash Management local e internacional, Custódia, Derivativos, Câmbio,
Project Finance, Fusões e Aquisições,
Operações Estruturadas, Mercado de
Capitais (ECM & DCM) e Private Banking.
Conta com mais de 200 anos de
história e presença em todos os continentes do mundo, movimentando, em
média, US$ 4 trilhões diariamente. Está
presente em 96 países - 21 deles na
América Latina. O Citi possui, há mais
de 10 anos, uma área global dedicada
a implementar as melhores práticas
ambientais para os seus clientes e para
as comunidades. Por isso, está sempre
presente nas principais operações ESG
realizadas no mercado brasileiro.
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CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Economista, presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais; ex-presidente
do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.; da ABDE-Associação Brasileira
de Desenvolvimento e do IBEF – Nacional – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças;
Coordenador-Geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico – Presidente e editor-geral da
MercadoComum. Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas

Uma nova Constituição para o Brasil
transformar-se em Nação Desenvolvida,
Justa e Próspera!

Quase 78 anos já se passaram
desde que foi lançado o primeiro Manifesto dos Mineiros.

Hoje, o fantasma da estagnação e
da recessão paira sobre a economia
nacional, a inflação volta a nos ameaçar com índices preocupantes e o
desemprego encontra-se em níveis
absolutamente insuportáveis. Tudo
indica que haverá racionamento de
energia já em breve e, ainda, temos
uma grave crise sanitária provocada
pela pandemia do Covid-19.

Nas últimas quatro décadas o
Brasil não acompanhou o ritmo de
crescimento da economia mundial
e as perspectivas não são nada alentadoras para um país, como o nosso,
que deveria ter, como meta principal,
o desenvolvimento de sua gente e da
sua economia, com a promoção da
justiça social.
Constata-se, de outro lado, uma
incapacidade dos instrumentos e instituições de darem conta dessa problemática.

Obviamente, as circunstâncias
hoje são outras, são diversos os problemas, devem, pois, ser diferentes as
soluções. Agora, mais do que nunca, é
mister ousar, é mister inovar, é mister
destituir-se de preconceitos e de verdades absolutas.

Entendo que, atualmente, encontra-se na Constituição brasileira um
dos maiores entraves ao nosso desenvolvimento. A realidade, na qual ela
se assentou, não existe mais, é como
se fosse um aparelho de TV analógico
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Jose Cruz/Agencia Brasil

funcionando para um mundo digital;
é como uma emissora de rádio AM
transmitindo em um mundo absolutamente sintonizado na faixa FM.

Desde a sua promulgação,
em1988, foram inúmeras as mudanças já ocorridas e, entre várias, destaco: a queda do Muro de Berlim; a dissolução da União Soviética e o fim do
comunismo na Rússia; a globalização
das economias e a ascensão econômica da China e, de outro lado, uma
verdadeira revolução verificou-se nos
meios de comunicação com o advento
da internet e dos aparelhos telefônicos celulares.
O renomado jurista Modesto Carvalhosa, em recente livro de sua autoria intitulado “Uma nova constituição
para o Brasil” destaca:

“No Brasil o Estado é hegemônico,
não restando à cidadania nenhum papel em nossa construção civilizatória.
A sociedade civil é dominada por um
Estado que se estruturou para preencher todos os espaços.
Essa dominação é fundada numa
oligarquia que tem como instrumento
a Constituição de 1988, que outorga
privilégios institucionais à classe política e ao estamento burocrático, em
detrimento daqueles que trabalham e
empreendem no setor privado.

Os integrantes do setor público
apropriam-se de todos os recursos
provindos dos impostos coletados
da sociedade, os quais são insuficientes para as folhas e as despesas
dos políticos e dos servidores ativos
e inativos, acarretando os fabulosos
rombos fiscais.
Não sobra praticamente nenhum
recurso para os investimentos públicos. Daí a fraca atividade de produção, o desemprego recorrente e a pobreza progressiva do povo brasileiro”.
O ex-ministro do Planejamento e
senador Roberto Campos afirmou que,

“na Constituição de 1988 a palavra direito aparece 76 vezes; dever, 4 vezes;
produtividade, 2; e eficiência, 1 vez”.
E ele concluía: “como governar um
país que tem 76 direitos, 4 deveres, 2
produtividades e 1 eficiência?”
Já o ministro Luis Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal – STF
(foto) declarou à revista Época, bem
antes de sua designação para o Supremo Tribunal Federal, que “A Constituição brasileira só não traz a pessoa
amada em três dias. O resto, procurando, se acha”.
Sobre o tema Constituição fui buscar, nas seguintes palavras do saudoso presidente Juscelino Kubitschek,
uma de suas melhores expressões:

“Direitos e deveres: eis a substância
de um regime legal, a melhor garantia
da Constituição. Pois a Constituição —
devemos proclamá-lo com sinceridade,
coragem e franqueza — não pode ser
apenas um instrumento para facultar
direitos e privilégios a certas classes e
a determinados cidadãos, provocando
desigualdades, conflitos, agravos e injustiças.
A sua característica precisa ser a
equanimidade, e o seu sinal definidor
deve ser o equilíbrio entre todos os cidadãos e todas as classes.
Na verdade, em face da Constituição e das leis ordinárias que dela
decorrem, para todos devem existir
ao mesmo tempo direitos e deveres,
prerrogativas e responsabilidades.
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“Não se pode admitir, numa democracia, nada que se assemelhe a
uma ditadura de qualquer dos três
Poderes da União. E ai do Poder que
sai da sua órbita, arrogando-se privilégios e prerrogativas em violação do texto constitucional.
Sabemos, historicamente sabemos, que o pior de tudo será para o
Poder que se hipertrofiou, num futuro próximo, quando se restabelecem com uma perfeita normalidade
as regras e normas desobedecidas
ou violentadas. E, como sempre
acontece, aquele dos Poderes que
mais se hipertrofiou e mais se exaltou será o mais humilhado.
Tradicionalmente e nos termos
da atual Constituição, um papel
de importância e proeminência do
Judiciário é o de servir de força de
equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo, tudo isto, aliás, em função
dos interesses em conjunto do Estado, integrada que se acha a magistratura na fórmula fundamental do
regime presidencialista, que é a dos
três Poderes independentes, sim,
mas igualmente harmônicos, funcionando para os mesmos objetivos.

E estou certo de que, na elaboração
de algumas leis complementares e de
algumas leis ordinárias, que já se vão
tornando tão urgentes, necessárias e
imprescindíveis, o Congresso Nacional
será sempre sensível a este problema
fundamental para a valorização do espírito e da letra da Constituição.
Desde o presidente da República
até o mais modesto cidadão, em todas
as classes e profissões, todos devem
responder, nos termos da lei, pelas
suas ações expressas, seja por escrito,
seja na prática.
É o que o povo espera dos seus representantes no Congresso Nacional
para o aperfeiçoamento completo e a
estabilidade definitiva da Constituição, em leis complementares ou em leis

ordinárias que assegurem a igualdade
entre os cidadãos e garantam a justiça
nas relações sociais entre os homens e
entre as classes.
Pois a liberdade de um cidadão
— no seu clássico e invariável conceito — só é legítima e válida quando não se choca com a liberdade de
outro cidadão, quando ninguém tem
o abusivo direito ou o odioso privilégio de atingir, sem punição e sem
responsabilidade, a honra de outro
cidadão e a sua dignidade de pessoa
humana”.
E ainda, nesse sentido vou, ainda,
acrescentar um outro texto de JK, extraído de seu discurso de 5 de junho
de 1956, proferido no Supremo Tribunal Federal:

Está especialmente fadado o Supremo Tribunal para essa missão,
facultadas que lhe foram condições
para se pôr a salvo e imune de preocupações funcionais ou paixões
partidárias.”
O dínamo da economia responde
pelos nomes de confiança e credibilidade e, se ele não for resgatado, não
conseguiremos sair do impasse do
qual há muito nos encontramos prisioneiros e reféns.
Impõe-se, assim, desarmar essa
perversa armadilha e iniciarmos a realização de nova agenda nacional.

Para esse fim, uma das questões
que precisa ser considerada crucial e
urgente é a convocação de uma Assembleia Constituinte Revisionista
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Exclusiva, para traduzir a Constituição Federal à luz de uma nova realidade e de outro nível de exigências.
Eleita pela sociedade e a ser integrada por seus múltiplos representantes. Entre os seus objetivos, além
de outros, devem fazer parte da sua
pauta: as reformas política, administrativa, jurídica, tributária e agrária;
a educacional, a previdenciária e a
modernização das relações do capital e trabalho; e, porque não, também
a redução da maioridade para efeitos
penais, o fim do voto obrigatório, o
impedimento de criação de novos
municípios e, até mesmo, a alternativa de fusionamento entre eles.
Para que isso possa ocorrer, será
necessário coragem, ousadia e buscar o novo. Nesse sentido, a premissa básica tem de ser a transformação
do País em uma nação desenvolvida,
mais justa e próspera.

Basicamente, não precisamos inventar nada de novo ou criar novas
rodas, bastando seguir e aplicar modelos mais bem-sucedidos e já consagrados nos países desenvolvidos - e
isso se chama benchmarking.

Enalteço, especialmente nesta
oportunidade, o nome do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, o Profeta do Desenvolvimento.
JK diagnosticou que o crescimento
econômico vigoroso, consistente e
contínuo era o remédio certo para tirar o Brasil do atraso e posicioná-lo
numa trajetória rumo ao desenvolvimento. Ele estava, continua absolutamente correto e esta fórmula permanece perfeitamente válida para os
tempos atuais.
Neste mês de setembro o BDMG –
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – uma outra relevante marca
de Minas está completando 60 anos
de fundação.
Há mais de 30 anos, na qualidade de presidente da instituição, lide-
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rei um estudo intitulado Economia
Mineira: Diagnóstico e Perspectivas.
Como uma homenagem ao BDMG
- entre os vários elementos destacados naquele estudo e que compõem
a vasta dimensão dos seus assuntos
analisados e tratados, reproduzo
aqui, alguns destaques especiais –
ressalvando que, àquela época, Minas
Gerais era a segunda maior e mais importante economia do País.
Vários desses assuntos constituem, na atualidade, autênticas fontes
inspiradoras a novas tomadas de decisão na busca pela reversão ao quadro de estagnação econômica no qual
nos tornamos prisioneiros.

Há muito,
o Brasil está
acometido de
uma doença
que intitulo
de “síndrome
do raquitismo
econômico.”

Um deles é que “a premissa
de que a trilha do País no futuro
há de ser identificada e associada
como a trilha da modernidade: do
crescimento econômico vigoroso –
sustentando e sustentável – sintonizado com as grandes e cada vez
maiores transformações que se verificam na economia internacional,
e voltado para a minimização dos
problemas sociais; da democracia,
plena e efetiva, onde a real participação de todos os segmentos da
Sociedade, nas decisões políticas do
País, não se traduza apenas na mera
defesa de interesses corporativistas
ou no populismo inconsequente,
mas que possa sintetizar as suas aspirações maiores, transformando-as em ações factíveis, na direção
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firme do progresso.”

Sem a ocorrência de substancial
crescimento econômico não há saída
para nós brasileiros e se este barco
chamado Brasil afundar, todos nós
também afundaremos, independentemente de estarmos mais à sua esquerda, centro ou direita. Urge, por
esse motivo, despolitizar e desideologizar o debate econômico.

Há muito, o Brasil está acometido
de uma doença que intitulo de “síndrome do raquitismo econômico”
– em função da retração dos níveis
de sua economia ou pela estagnação
da atividade econômica – fatores
esses que podem ser considerados
uma completa indignação quando,
principalmente, comparados com
as médias alcançadas pela economia
mundial. Já há quase quatro décadas
o país cresce como rabo de cavalo,
para trás e para baixo. A constatação
é que, simplesmente, desaprendemos a crescer, a nossa máquina propulsora do crescimento econômico
vigoroso e contínuo enferrujou-se
ou está quebrada.
País que não cresce economicamente está condenado ao ananismo,
ao atraso e ao empobrecimento. Isso
potencializa tensões e eleva as perspectivas sociais a condições explosivas - podendo colocar em risco a ainda incipiente democracia brasileira.
A instabilidade e as sucessivas
crises têm levado a política econômica brasileira a uma postura eminentemente imediatista, onde a busca da
estabilização ofusca todos os problemas de médio e longo prazos.

A obsessão pelas questões conjunturais retira da economia qualquer referencial, qualquer norte. A
maior parte da energia social esgota-se na persecução do equilíbrio das
contas públicas e da redução dos índices da inflação.
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Os brasileiros precisam recuperar
a bandeira de nossas bandeiras, que é
a Esperança!

O Brasil requer se reconciliar com
o crescimento econômico vigoroso,
consistente, contínuo, sustentável
e eleger o desenvolvimento como a
nossa meta prioritária número 1!
O crescimento econômico vigoroso deve deixar de ser apenas uma
casualidade, uma questão episódica,
uma efemeridade, um acontecimento
meramente fortuito para se transformar, efetivamente, na grande meta
econômica nacional, permeando a
convolação do País em uma economia
madura e desenvolvida. Nesta direção
já tivemos, antes, vários exemplos de
sucesso e que, presentemente, poderiam nos servir de inspiração, como
foi o Plano de Metas, implementado
durante o Governo JK.
Repito, país que não cresce economicamente é país condenado à
pobreza e ao subdesenvolvimento, e,
por isso, torna-se imprescindível o
estabelecimento de uma “Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Nacional” – em que a transformação do
Brasil em Nação Desenvolvida seja o
grande e maior objetivo.

JK já afirmava que as maiores
ameaças à democracia são a miséria, o desemprego e o subdesenvolvimento. A busca obsessiva pela
estabilidade econômica tem nos
ofuscado todas as possibilidades de
colocar o desenvolvimento como a
nossa grande, prioritária e fundamental meta nacional, e corremos
ainda o risco de ficarmos durante
vários anos, ainda pela frente, relegando o crescimento vigoroso pela
discussão centrada apenas no ajuste
e no equilíbrio das contas públicas.
E, enquanto isso, os níveis de emprego e sua qualidade, de renda e do
endividamento público só tendem a
piorar, alcançando situações desconfortáveis e de desconfiança dos em-

presários e dos investidores.

JK também já alertava que é preciso que nos capacitemos, de uma vez
para sempre, de que o desenvolvimento do Brasil é uma condição ligada à nossa sobrevivência num mundo
que se impõe, mais e mais, pela força
de sua vertiginosa marcha técnica.
De acordo com JK não temos de
nos desenvolver apenas por ambição
mesmo justa, mas desenvolver para
sobreviver.

“Minas é o
Estado-Síntese
do País. Daqui
deve ecoar, neste
momento em
que o país está
apreensivo pelas
suas dificuldades
momentâneas
e por isto
impossibilitado
de enxergar o
futuro que tem
em suas mãos,
um grito de
esperança e fé.”

Reforço que o desenvolvimento econômico precisa convolar-se
como a nossa Meta Prioritária e
Número Um. Para que isso venha a
ocorrer requer-se uma transformação radical e, principalmente, uma
mudança de mentalidade. É como
o presidente Juscelino Kubitschek

EDIÇÃO 293

também já afirmava:

“Não se faz, não se opera a modificação de um país, sem que haja também uma mentalidade, a mentalidade
para o desenvolvimento, a mentalidade de um grande País”.
Para concluir, reproduzo a seguir
expressões que usamos na elaboração daquele estudo a que antes já havia me referido e intitulado Economia
Mineira – Diagnóstico e Perspectivas:

“Minas é o Estado-Síntese do País.
Daqui deve ecoar, neste momento em
que o país está apreensivo pelas suas
dificuldades momentâneas e por isto
impossibilitado de enxergar o futuro
que tem em suas mãos, um grito de
esperança e fé. Mas, também, deve
ressoar um clamor pela adoção de
atitudes novas, corajosas e criativas
por parte da Sociedade e do Governo,
único caminho para que o sonho se
torne real.
Devemos tratar de buscar uma
nova mineiridade, não ensimesmada,
mas extrovertida, transparente, permeável, aberta, posto que ainda discreta e recatada;

A visão que se descortina para o
futuro próximo pode (precisa e deve)
ser considerada otimista e que caminharemos rumo ao nosso habitat natural, o habitat do desenvolvimento
e das transformações econômicas e
sociais.

No entanto, não significa acreditar na automaticidade da superação
dos problemas, mas, ao contrário, ter
convicção de que, mais do que nunca,
requer-se da Sociedade e do Governo
posturas novas, criativas e ousadas.
A aposta que se impõe fazer é no
desenvolvimento do Estado e do País
e na possibilidade de conciliar-se o
crescimento vigoroso e a modernização da economia, com a justiça social
e democracia”.
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“Segundo Manifesto Mineiro ao Povo
Brasileiro” e “Abertura do Bicentenário
da Independência”
Tendo por inspiração documento similar de lideranças mineiras de
1943, cujo Manifesto foi vitorioso na
medida que contribuiu para o término da Ditadura Vargas - colocando
Minas como protagonista Nacional
da Democracia, no dia 01 de setembro último foi lançado o “Segundo
Manifesto do Povo Mineiro aos Brasileiros”, juntamente com a “Abertura
do Bicentenário da Independência”.

De acordo com o presidente da ACMinas-Associação Comercial e Empresarial de Minas José Anchieta da Silva
esse documento pode ser considerado
um atrevimento. “Foi um atrevimento,
mas necessário em função do caos que,
nacionalmente se apregoa e se anuncia”.
O Manifesto une personalidades, une
pessoas, une lideranças representativas,
as instituições vêm depois, e certamente acompanharão a voz orientadora de
seus líderes. Nele constam assinaturas de
pessoas naturais respeitando-se, assim,
todas as diversidades, todas as correntes
de pensamento. “Teve-se o cuidado de
não coletar assinaturas de pessoas que
detenham mandato, pela razão maior de
que, aqueles que detêm mandato, são autoridades e o Manifesto tem por destinatárias as autoridades”, comentou.

Manifesto não se esgota em si mesmo. “Agora é preciso ação por parte
de toda a Sociedade Civil organizada,
pessoas naturais e Instituições”.

Segundo José Anchieta da Silva o

O evento de lançamento conta com
as apresentações de Felipe Martins Pinto
– Presidente do Instituto dos Advogados
de Minas Gerais e de Carlos Alberto Tei-

xeira de Oliveira – Presidente da ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas Gerais e de MercadoComum, além de
palestras de José Anchieta da Silva – Presidente da ACMINAS-Associação Comercial e Empresarial de Minas sobre o “Manifesto dos Mineiros” e do escritor Olavo
Romano, com o tema “Uma Pincelada de
História e um Jeito Mineiro de Ser”.

As mudanças estruturais que o
Estado Brasileiro necessita (e que o
Povo Brasileiro reclama) exigem das
lideranças, todas, e daqueles que ocupam cargos e funções nas estruturas
produtivas e fornecedoras de serviço
e de conhecimento (tanto públicas
quanto privadas) uma urgente tomada de posição.

A ruptura pelas armas, pela confrontação física nas ruas, é sinônimo
de anarquia, que é antônimo de tudo
quanto possa compreender uma caminhada serena, cidadã e construtiva. A
democracia não pode ser ameaçada,
antes, deve ser fortalecida e aperfeiçoada. O que se pretende provocar é outro tipo de ruptura: a ruptura através

das ideias e da mudança de comportamentos em todas as dimensões da vida.
O objetivo é construir (na verdade,
reconstruir) um projeto de Nação para
o Brasil, dando sentido novo ao que seja
patriotismo, de modo a fazer do povo
brasileiro uma gente mais feliz e colocando o Brasil como Nação altiva, livre
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e democrática no concerto das Nações.
O país necessita de uma verdadeira
‘reforma do Estado’ (reforma continente) nela compreendendo as reformas
internas necessárias, sobressaindo: a
reforma político-eleitoral, a reforma
administrativa, a reforma do sistema
de educação (só a educação transforma as pessoas), a reforma do sistema
de segurança, a reforma orçamental e
econômica, a reforma do sistema tributário (são reformas de conteúdo).
Já se revelou, e faz tempo, equivocada uma maneira de governar onde
os Municípios e os Estados são reféns
permanentes do que pensa e do que
deseja o governo central sediado em
Brasília. Esse centralismo que aumenta as desigualdades, já impôs atraso e
miséria a toda a Nação Brasileira.
Vive-se um século XXI que já vai
alto e os problemas da gente brasileira
continuam, na base, praticamente os
mesmos: analfabetismo, esquecimento,
ausência de infraestrutura básica (como
água e esgoto, por exemplo), além do
agravamento de uma escalada criminosa crescente, em vários sentidos (de balas perdidas, assaltos e discriminações).
É preciso valorizar, e se necessário
for criar um novo capitalismo que valorize a inteligência humana, um capitalismo humanizado, porque o centro
da vida é a Pessoa Humana.
É quase ulceroso falar, no Brasil, em
reforma constitucional, mas é imperativo
reconhecer que a Constituição de 1988 já
cumpriu o seu papel histórico de assegurar a democracia e de valorizar a cidadania. Quanto ao demais, o que dela se recolhe é um texto antônimo de si mesmo, na
medida em que oferece, para uma mesma
pergunta, como resposta, sempre um sim
e um não. Não se desconhece a delicadeza
do tema e as dificuldades a serem encontradas no seu enfrentamento.
É preciso extirpar das leis todo tipo
odioso de privilégio que cria castas e diferenças entre as pessoas em função de

seus fazeres e de suas responsabilidades.
É situação, afinal, que não faz de Pessoa
alguma, figura diferente e privilegiada
em relação aos demais. É preciso repristinar esta verdade: perante o Estado
todos os cidadãos são cidadãos comuns.
É preciso pôr fim à vida estamental
do aparelho do Estado que, no Brasil,
desde sempre, é uma presa capturada
por grupos de pessoas que se autoprivilegiam e conduzem a vida das pessoas segundo seus interesses pessoais,
secundando os legítimos interesses do
Povo e da Sociedade Brasileira.
É preciso criar mecanismos eficientes de erradicação e de controle da erva
daninha da corrupção, banindo da vida
pública aqueles que se servem do Estado
para, criminosamente, atender a interesses menores e que não correspondam
às obrigações do cargo e das funções que
exerçam. Tais medidas devem alcançar,
por igual, aqueles que ocupem posições
de destaque em todos os poderes do Estado: Executivo, Legislativo, Judiciário e
Instituições agregadas.
É preciso criar mecanismo a permitir que as instituições representativas da
Sociedade Civil tenham voz ativa junto
aos poderes constituídos, fazendo as
vezes daquele ‘Poder Moderador’ criado na França pelo pensador Benjamin
Constant, de modo a nunca mais permitir arranjos que, atendendo a interesses
outros, não correspondam aos anseios
da Sociedade e do Povo Brasileiro.
O Brasil se insere dentre os países do
mundo que já viveram todas as experiências de governos e mandonismos: o Brasil
colônia deu lugar ao Brasil império; que
deu lugar ao Brasil república, a velha e a
nova; experimentou, por mais de uma vez,
as ditaduras; conheceu, em voo de pássaro,
a experiência do parlamentarismo, antes
de chegar à nova república. Portanto, a
experiência para reescrever o Brasil quem
a possui somos nós próprios: os Brasileiros.
Esse passado inspirador retém matéria prima suficiente para que possamos,
de mãos dadas, construir um futuro pro-
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missor para o Brasil-nação. A respeito,
é relevante trazer a texto a constatação
de que instituições brasileiras sérias e
comprometidas existem e são inúmeras,
como ilhas, no entanto. O propósito deste
Manifesto está em propiciar a ligação de
todas essas ilhas, dando-nos as mãos. Se
todas essas ilhas derem as mãos, a partir de propósitos comuns, construiremos
um grande Brasil-arquipélago.
Dessa construção, (na verdade, reconstrução), sobressairá fortalecido
o respeito à integridade das pessoas e
suas diferenças e nascerá uma sociedade mais tolerante. É preciso plantar e
implantar definitivamente uma política
que reconheça o valor do meio ambiente.
As mudanças estruturais e estruturantes que este Manifesto suscita – e
que por certo serão aprimoradas – caminharão através de um ‘GRANDE
PACTO PELO BRASIL’. Esta é a pregação
maior com a qual se pretende plantar e
colher um Brasil que tenha futuro.
Registro final: Não se adota neste
texto por equívoco, como título, a expressão ‘SEGUNDO MANIFESTO DOS MINEIROS’. A iniciativa compreende um alertar a Gente Mineira e a Gente Brasileira,
chamando a atenção para aquele corajoso e desprendido ato praticado por
um grupo de pró-Homens de Minas e do
Brasil, que no século passado (mais precisamente em 24 de outubro de 1943)
ousou mudar o Brasil. E conseguiu.
De Belo Horizonte para o Brasil,
em 07 (sete) de setembro de 2021
(dois mil e vinte e um).

Seguem 300 (trezentas) assinaturas iniciais
[uma evocação à celebração do tricentenário
de Minas Gerais] no ano de 2021;
Seguir-se-á, posteriormente e como anexo,
uma relação das lideranças que aderirem
ao MANIFESTO, fazendo-o entre a data de
7 de setembro a 31 de dezembro de 2021;
Na data da lavratura da Escritura
Pública da Ata Notarial que contém este
MANIFESTO, o texto contava com 212
(duzentas e doze) assinaturas, em
colunas indicando: nome legível, CPF,
e-mail, telefone e assinatura.
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JK ao ensejo das comemorações
do Dia da Independência do Brasil
Temos uma população que cresce
todos os dias e cujas necessidades se
torna necessário prover de maneira
condigna e equitativa, afastando-se as
ameaças de perturbações econômico-sociais extremamente perigosas para o
funcionamento normal das instituições
democráticas. O desequilíbrio econômico das diversas regiões componentes da
Federação reclama toda a atenção do
governo, cuja preocupação máxima é
a de promover o desenvolvimento harmônico de todo o organismo nacional.

“Considero do mais alto interesse
a oportunidade de encontrar-me com
os oficiais generais das nossas Forças
Armadas no dia comemorativo da Independência do Brasil. É esta uma data
que devemos celebrar juntos, por tratar-se de festa de família, em que recordamos o momento de nossa maioridade, o
instante em que passamos a dirigir-nos
a nós mesmos e assumimos as responsabilidades do nosso próprio destino.
Nossa personalidade nacional não
surgiu, como por milagre, nesse dia 7 de
setembro de 1822; havia muito se vinha
ela formando e afirmando, enfrentando
as dores e as lutas que são o quinhão
inevitável dos povos em caminho de
emancipar-se. A data da Independência
marca uma eclosão que somente ocorreu porque já tínhamos realmente uma
personalidade coletiva, lastreada e fundada no sacrifício dos grandes vultos,
cujo devotamento à Pátria, ainda não
configurada, cujos sacrifícios e exemplos
memoráveis devem constituir, para nós,
motivo de incitamento e edificação. Não
podemos deixar de evocá-los no dia de
hoje. Souberam eles amar e servir até
a dedicação suprema essa ideia que só
se tornou realidade através da soma de
abnegação de tantos brasileiros: brasileiros na madrugada da nacionalidade;
brasileiros na hora incerta; brasileiros
na hora da opção definitiva. Não dispunham eles do acervo que já conseguimos
constituir para o nosso país. Havia uma
unidade mais teórica do que efetiva. O
espírito de brasilidade acordava, mas
ainda não se traduzira em obras vultosas. A Pátria apenas palpitava como
uma esperança e já merecia desses mártires da Independência um carinho total
e absorvente, mais forte que o apego à
própria existência.
Graças ao heroísmo dessas figuras
luminosas e ao trabalho das gerações
sucessivas no Império e na República,

possuímos hoje um cabedal incomparavelmente maior de valores acumulados. Temos muito mais a defender, e, a
despeito de se ter consolidado a nossa
independência, os riscos e perigos, em
vez de diminuírem, cresceram na proporção em que crescemos nós mesmos.
Nenhum país pode dar-se por satisfeito,
como se tivesse atingido o ponto final de
sua evolução, e não lhe competisse mais
que fruir, sem sobressalto, o seu legado
histórico. Embalar-se nessa complacência ilusória significaria renunciar à ambição criadora que eleva os homens e as
civilizações. Quando esse país é o Brasil,
de dimensões continentais, tão rico em
possibilidades quanto em problemas,
ainda no limiar de um processo de industrialização sem o qual não logrará
acompanhar a marcha dos tempos, torna-se imperativo o dever da vigilância
contínua. Ingressamos de chofre numa
época em que tudo se movimenta em
aceleração geométrica, em ritmo a que
não estávamos acostumados.

Cumpre não esquecer, ademais, que
ainda não se pode considerar terminada a nossa formação democrática e
que nem sempre as facções atuantes no
cenário político brasileiro sabem distinguir, com suficiente nitidez, o interesse
partidário do interesse nacional, que,
infelizmente, muitas vezes tem sido posto em segundo plano. Como é natural,
até certo ponto, as paixões se acendem
na iminência das consultas à vontade
popular. A proximidade das eleições
para a sucessão presidencial vem tornando ainda mais difícil o exercício do
poder público, pois, além das tarefas
ligadas à administração, impõe-se ao
governo não descurar dos aspectos políticos da conjuntura nacional, entre os
quais avulta o da manutenção de uma
atmosfera de ordem e tranquilidade
indispensável para garantir o livre pronunciamento das urnas.
Falando diretamente aos mais altos
representantes das Forças Armadas, que
têm prestado à causa da unidade nacional serviços inestimáveis; dirigindo-me a
oficiais generais que encarnam um princípio de ordem e de disciplina no Brasil
e, por isso mesmo, capazes de pesar o
sentido de minhas palavras — quero
deixar bem claro que continua viva no
povo brasileiro a convicção de ser o regime democrático, necessitado embora
de aperfeiçoamento e nem sempre bem
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servido pelos que mais se proclamam
seus fervorosos adeptos, o único sistema compatível com a nossa dignidade
de país independente e cioso de manter
o seu prestígio internacional. Em decorrência dessa convicção, saberemos conter os excessos das paixões políticas, seja
qual for a sua proveniência. Não há para
o meu governo nenhum objetivo que se
sobreponha ao de garantir a estabilidade das instituições, o respeito à lei.
Não há de enfraquecer no nosso
ânimo o argumento de estarmos agora
defendendo e assegurando os direitos
dos que ontem negavam e proscreviam
os nossos próprios direitos, nem tampouco a lembrança dos momentos de
injustiça por que passamos. Muito ao
contrário. Sabemos, por experiência
intransferível, que só são úteis em política e somente apresentam rendimento seguro as atitudes impregnadas de
grandeza. Desde que assumi o poder,
dirigi minha ação política no sentido
de evitar que a sucessão presidencial
continuasse a ser uma hora de ameaças, um momento de angústia para
o povo brasileiro. Já não somos uma
débil experiência democrática, sujeita a variações e caprichos. Sabemos
que é de nosso dever aperfeiçoar este
regime, atenuar o conflito, às vezes
dramático, entre o interesse público e
o interesse político.
De uma democracia sem continuidade não se esperam resultados benéficos
duradouros. É o exercício ininterrupto
dos deveres cívicos numa atmosfera de
respeito mútuo que vai criando a tradição democrática e dando o rendimento
desejado ao regime. Podemos louvar as
Forças Armadas do Brasil pela maneira
com que sempre interpretaram o sentimento democrático do país. Ao longo
de nossa História, todas as vezes que se
fez necessária a interferência militar na
vida civil, tal interferência se caracterizou pela elevação de propósitos e pela
preocupação de reorientar o país para a
rota democrática.
A desambição dos militares não
foi sempre uma decorrência de uma

atmosfera, aqui reinante, que impossibilitasse ou, pelo menos, tornasse difícil um procedimento mais ambicioso;
não faltaram seduções que, entretanto, não lograram o menor êxito, pois a
consciência militar tem bem nítidos os
seus compromissos para com a Nação.
Mesmo quando candidatos à magistratura suprema da Nação, digamo-lo em abono da verdade, podem os militares ser apontados como exemplos
de correção nas pugnas democráticas.
É resolução de meu governo — e
estou certo de, assim agindo, interpretar a própria doutrina política e ética
das classes armadas e traduzir a opinião da grande maioria do país — é
firme intenção do meu governo não
poupar esforços para que as eleições
se processem dentro da mais completa ordem e prevaleça a vontade do
eleitorado. Quero que o pleito para a
minha sucessão transcorra em condições diferentes das que encontrei,
quando, em minha campanha, tive de
enfrentar os argumentos mais especiosos partidos daqueles que deviam ter
sido os primeiros a defender a legalidade. Afirmemo-lo claramente para
que não pairem dúvidas: é imperativo
indeclinável estarmos atentos e unidos
para que a vontade soberana do país
indique, com liberdade plena, o meu
sucessor, e que essa vontade se cumpra inflexivelmente. Somos todos um
momento apenas, representamos um
papel temporário na vida pública. Mas
o país é permanente; a sua reputação
é sagrada e resguardá-la há de ser o
nosso objetivo supremo. Assumimos
um papel internacional mais relevante
nos dias de hoje. Lutamos pelo desenvolvimento nacional e pelo desenvolvimento harmônico do nosso continente.
Impossível será levar a bom termo tal luta fora da ordem, da disciplina, da obediência à hierarquia e aos
ideais que abraçamos. Não consentirá o governo que se agite também o
problema social para efeitos de propaganda antidemocrática. Só é justo
abordar o problema social tendo em
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vista efetivamente a melhoria das
condições de existência das classes
menos favorecidas. Já está mais que
provado que não basta o aumento
nominal de salários para elevar o nível de vida dos trabalhadores. Torna-se necessário conter o movimento
ascensional do custo de vida e, para
tal fim, lutamos com todas as forças.
O aumento dos preços não representa um triste privilégio do Brasil, mas
verifica-se quase em toda a parte,
principalmente na América Latina.
Trata-se de uma situação de crise que
atinge numerosos países deste Hemisfério e que obedece a fatores estruturais e conjunturais conhecidos.
No caso do Brasil, certo desajuste
era inevitável nesta fase de transição,
em que vamos aos poucos mudando a
nossa estrutura e ultrapassando uma
economia característica das terras
de plantação, em que vivíamos principalmente de atividades extrativas
e da exportação de produtos agrícolas. Marchamos agora para alcançar
a industrialização e uma atividade
econômica em bases modernas e diversificadas. O governo não tem poupado esforços a fim de tornar essa
transição tão suave quanto possível,
adotando as medidas de disciplinamento econômico-financeiro que não
importem em paralisar as atividades
básicas do país.
A execução do nosso orçamento
tem obedecido a normas da mais estrita prudência. Há indicações de que
a receita global de 1959, estimada em
Cr$ 147 bilhões, venha a atingir a casa
dos 150 bilhões, o que constituirá fator de manutenção do déficit em proporções bem mais reduzidas do que as
que atingiram 22% em 1958 e 45% em
1957. A sensível tendência para a redução do déficit certamente se acentuará
nos próximos exercícios, agora que se
registra movimento no sentido de que o
Poder Legislativo colabore, de maneira
sempre crescente, com o Executivo, na
formulação e execução da política monetária e financeira. É de interesse vital
do país essa conjugação de esforços.
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Tem procurado o governo amparar, na medida do possível, a produção
agrícola. Além da expansão da assistência financeira que já vinha sendo
proporcionada aos produtores rurais,
acabam de ser aprovadas medidas de
ajuda complementar de emergência
aos produtores do sul do país, cujas safras foram prejudicadas por fatores de
ordem climática. Fixaram-se, também,
preços básicos mínimos para financiamento ou aquisição em todo o território nacional, no correr de 1960, dos
produtos agrícolas essenciais.
Já discernimos sinais favoráveis no
setor do câmbio e do comércio exterior.
Os ágios, que eram há poucos meses da
ordem de 300 cruzeiros, baixaram a
155, com o barateamento de matérias-primas que ainda somos obrigados a
importar para o nosso já considerável
parque industrial.
Por outro lado, nos últimos meses,
tivemos incremento as nossas exportações. Em agosto, particularmente,
foram vendidas ao exterior 2.179.884
sacas de café, o que representa significativo registro em nossa história cafeeira. Do ponto de vista do comércio
exterior, passamos, portanto, a contar
com novos recursos em divisas para
enfrentar, nos próximos meses, o déficit do nosso balanço de pagamentos,
dando margem a que o governo estude
soluções a longo prazo.

POLÍTICA

O Brasil retomou o seu lugar no
comércio exterior do café. Passamos a
uma política agressiva, de conquista de
mercados novos, embora nos conservemos estritamente fiéis aos nossos acordos e compromissos internacionais.
Eis aí alguns resultados positivos da
política seguida pelo governo em matéria econômico-financeira, com o objetivo de alcançar uma estabilização geral
dos preços sem deprimir a atividade
econômica ou frear o desenvolvimento
do país. Esses indícios de recuperação
econômica são conquistas que nos permitem caminhar na boa direção. Não
consentiremos em que essas conquistas
sejam ameaçadas pela agitação dos
que procuram semear a discórdia entre
brasileiros, com o fito exclusivo de criar
um ambiente de confusão propício a
imposições facciosas.
Não somos uma aventura, um
amontoado de interesses, mas uma
nação em gozo de sua maioridade e à
procura de expansão e plenitude. Temos
responsabilidades definidas e uma delas
é vermos todos os anos incorporarem-se à nossa família mais de um milhão e
meio de novos brasileiros. Sabemos que
é preciso velar por esses destinos.
Estamos fazendo o Brasil maior,
porque a nossa família aumenta com
rapidez. Não podíamos ficar mais
tempo sem estradas, sem os elementos
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geradores da atividade industrial, aglomerados no litoral. Tínhamos de pensar na independência do Brasil para
as gerações futuras, como as gerações
passadas pensaram em dar-nos a nós
próprios um país livre. E perdoem-me a
expressão — é verdadeiramente monstruoso atirar a culpa de tudo o que
acontece às metas que estamos levando
adiante, num esforço considerável, sim,
mas indispensável para que o dia 7 de
setembro de 1822 continue a produzir
os seus frutos, para que se consolide a
nossa soberania, para que os nossos filhos vivam tranquilos e seguros.
Para o conseguirmos, o elemento
essencial é mantermo-nos dentro da
ordem. A defesa da ordem é a própria
defesa da dignidade nacional. Saúdo
neste dia de hoje os chefes militares de
terra, mar e ar, defensores, entre nós,
por tradição não interrompida, da unidade do Brasil, da ordem e da segurança indispensáveis ao processo do nosso
engrandecimento.”
Discurso proferido em 7 de setembro de
1959, durante almoço ocorrido no Palácio da
Guerra, perante oficiais da Forças Armadas,
após saudação do ministro da Guerra,
marechal Henrique Lott, em desfile militar
comemorativo da Independência do Brasil.
Texto extraído da Coletânea de 3 livros – 2.336
páginas intitulada “Juscelino Kubitschek:
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e
Lições ao Brasil do Século XXI”, de autoria
de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
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Eleições de 2022: Regras podem
ser modificadas
Novo Código Eleitoral e “Distritão” movimentam discussões
na Câmara dos Deputados. Entenda o que pode mudar
Dois projetos que envolvem as
eleições receberam, na primeira semana de agosto, destaque na Câmara
dos Deputados. A proposta de Emenda
à Constituição 125/11, que apresenta
mudanças no sistema eleitoral com o
chamado “Distritão” deve ser votada a
qualquer momento na Comissão Especial, depois será analisada pelos plenários da Câmara e Senado.

Com o “Distritão”, o pleito para
deputado em 2022 seria modificado.
Hoje, o sistema é proporcional. Para
eleger um deputado, o partido necessita de quantidade determinada
de votos. Os votos para destinados
para outros candidatos do mesmo
partido contam.
“Se um partido, por exemplo, eleger uma celebridade com 1 milhão de
votos e apenas 100 mil seriam necessários para o eleger, outros 9 candidatos da legenda são eleitos. Neste caso,
o partido ou coligação conquistará
dez cadeiras no parlamento”, explica
Fabrício Duarte, especialista em Direito Eleitoral.
Se o “Distritão Puro” passar na
Câmara, serão eleitos os mais votados e os votos partidários não serão
considerados para eleger um parlamentar. A proposta também pretende
que os votos destinados às mulheres
tenham o dobro do valor na hora de
dividir o Fundão Partidário. Ou seja,
a medida estimularia as candidaturas
femininas.
CÓDIGO DE PROCESSO ELEITORAL

Grupo de trabalho criado na Câmara para debater a reforma eleitoral pro-

tocolou nesta semana o projeto de Lei
Complementar 111/2021, que cria o
Código de Processo Eleitoral. O projeto
elaborado pode ser aprovado a tempo
de vigorar já nas eleições de 2022.
Para isso, precisa ser aprovado
até o início do mês de outubro, já que
deve ser respeitado o princípio da anterioridade. Qualquer modificação no
processo eleitoral deve ser feita até 1
ano antes das eleições.

Segundo o especialista em Direito
Eleitora, Fabrício Duarte, o anteprojeto de Código Eleitoral tem por objetivo unificar toda legislação eleitoral,
que hoje encontra-se separada com o
atual Código Eleitoral (de 1965), Lei
9504/97 (que traz normas para eleições) e a Lei 9.096/95 (que regulamenta a criação e funcionamento dos
partidos políticos).
“Trata-se, portanto, de uma reforma bastante ampla e que causaria, se

aprovada, uma profunda modificação no conjunto de normas que atualmente regulamentam as eleições.
Dentre as modificações mais polêmicas estão a modificação das regras
para prestação as contas dos partidos
políticos, que poderia ser feita por
uma entidade privada, tirando da
Justiça Eleitoral essa competência da
Justiça Eleitoral”, afirma.

O projeto também prevê quais
despesas que podem ser pagas com
o fundo partidário; não estipula recursos para candidatos de mulheres
e negros; a diminuição de cinco para
dois anos o prazo da Justiça Eleitoral
para analisar Prestação de Contas;
estabelece teto de R$30 mil para
multas por desaprovação de contas;
caixa 2 de pequeno valor pode ser
anistiado; descriminalização pelo
transporte de eleitores; e mudança
das regras para divulgação de pesquisa entre outras.
Fonte - RG Comunicação
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Governo Federal e Minas Gerais acertam
financiamento para ampliação do metrô de BH
Ampliação da linha 1 e construção da linha 2 devem custar R$ 3,2 bilhões. "Esse é o maior
presente que podemos dar para BH", destacou o ministro Tarcísio Freitas
O Governo Federal e o governo de
Minais Gerais deram um importante passo no dia 25 de agosto último
quanto ao financiamento de R$ 3,2
bilhões para a ampliação da linha 1
e construção da linha 2 do Metrô de
Belo Horizonte. Em reunião no Ministério da Infraestrutura, chegou-se
à definição para o aporte de R$ 2,8
bilhões por parte da União - através
de um projeto de lei ao Congresso Nacional - e outros R$ 400 milhões pelo
Executivo estadual.
Participaram da reunião o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas; o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; o
governador de Minas Gerais, Romeu
Zema; a secretária especial do Pro-

grama de Parcerias de Investimentos
do Ministério da Economia (PPI-ME),
Martha Sellier; e representantes do
BNDES.

"Esse é o maior presente que podemos dar para a região metropolitana de Belo Horizonte; vai resolver
o problema de mobilidade urbana da
cidade", destacou Tarcísio. O andamento do projeto está atrelado à cisão da CBTU Belo Horizonte da CBTU
Brasil, com edital para concessão do
metrô previsto para o início de 2022.
RODOVIAS - Na reunião, Tarcísio
Freitas também adiantou que o edital
da concessão da BR-381/262/MG/ES
será avaliado pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres na próxi-

ma semana e publicado no Diário Oficial da União no dia 1º de setembro.
"Junto com o metrô, são os mais importantes projetos de Minas Gerais,
tanto do ponto de vista social como
econômico", avaliou o ministro.
O sistema BR-381/262/MG/ES
terá R$ 7,3 bilhões de investimentos
para melhorias e ampliação de capacidade, com mais de 400 quilômetros
de duplicação, beneficiando diretamente diferentes setores produtivos
de Minas Gerais e Espírito Santo,
como pecuária, agricultura, mineração e polos industriais e comerciais.
O projeto ainda atenderá o Vale do
Aço, importante região composta por
siderúrgicas, contribuindo com o setor automobilístico.
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Agostinho Patrus aponta alternativas
para recuperação econômica de Minas
Em evento do setor de transportes, presidente da ALMG destaca importância do diálogo
entre poder público e sociedade civil, tese corroborada pelo senador Rodrigo Pacheco
O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
deputado Agostinho Patrus (PV),
participou da segunda edição do
Conselho Nacional de Estudos em
Transporte, Custos, Tarifas e Mercado (Conet&Intersindical) de 2021.
O evento, realizado pela Associação
Nacional do Transporte e Logística
(NTC&Logística) nesta quinta-feira
(5/8), reuniu empresários e representantes do setor de transporte de
cargas, com objetivo de discutir alternativas viáveis para a recuperação
econômica de Minas e do país.
Na solenidade, ocorrida na sede
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano,
em Belo Horizonte, Agostinho Patrus
destacou a mobilização de empresários e trabalhadores do transporte de
cargas e de passageiros em Minas e
no país que, apesar dos temores trazidos pela pandemia, seguiram cumprindo o seu papel “com muita coragem e eficiência para que os prejuízos
não fossem ainda maiores”.
“Apesar de todas as preocupações, se não tivemos uma crise maior,
a paralisia da sociedade, inflação
por desabastecimento, inclusive de
medicamentos e produtos hospitalares, é porque todos os dias um bravo
trabalhador do setor de transporte
acordou cedo e cumpriu seu dever.
Enquanto muitos eram dominados
pelo medo, foram eles que mantiveram o Brasil funcionando”, afirmou o
presidente da Assembleia Legislativa.

Agostinho Patrus defendeu o diálogo entre poder público e sociedade
civil como caminho fundamental para
a retomada da economia e citou o filó-

sofo romano Horácio ao lembrar que “o
setor de transportes apresenta o que
há de melhor diante das adversidades”.
“Em nome da Assembleia Legislativa e
de 22 milhões de mineiras e mineiros,
cumprimento todos os transportadores do Brasil pela luta, pela garra e pela
vontade de manter nosso país caminhando em frente por um futuro melhor para todos”, afirmou.
IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO

O presidente do Senado Federal,
Rodrigo Pacheco, também participou da solenidade. Ao saudar os participantes do evento, lembrou a importância de se discutir estratégias
para alavancar o progresso do país,
o que deve passar necessariamente
pelo setor de transportes. “É preciso gerar empregos e oportunidades
através de uma ampla pauta de desenvolvimento econômico”, afirmou
Rodrigo Pacheco.
O senador recorreu a uma de-

claração do presidente Agostinho
Patrus, que em seu pronunciamento
citou a importância da construção
de alternativas por meio do diálogo.
“As diferenças de entendimento são
naturais, mas fica a lição da política
mineira defendida pelo presidente da
Assembleia, Agostinho Patrus, de todos sentarmos à mesa e dialogarmos,
respeitando diferenças em busca de
soluções”, disse Rodrigo Pacheco.
Também participaram do evento
dezenas de dirigentes e representantes de entidades de classe ligadas
ao setor. Referência no transporte de
cargas, Minas Gerais possui a maior
malha rodoviária do Brasil, com aproximadamente 16% da extensão nacional. No Estado há mais de 20 mil
empresas de transporte rodoviário,
que empregam cerca de 100 mil pessoas. Pelo território mineiro passam
algumas das mais importantes rodovias federais, que fazem do Estado
um entreposto entre os principais
centros urbanos do Brasil.
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RAQUEL CAPUCIO

Memorial de Brumadinho, assinado por
Gustavo Penna Arquiteto & Associados,
já está em fase de construção
Advogada,
especialista em
Cultura.

Um memorial que homenageia as vítimas do rompimento da Barragem I em Brumadinho e que, ao mesmo tempo,
possibilita ao visitante uma
experiência sensível, individual e compartilhada em um
espaço de acolhimento e convivência. O projeto elaborado
pela Gustavo Penna Arquiteto
& Associados envolveu a participação de toda a comunidade
local para se tornar verdadeiramente um lugar de pertencimento, identificação e interesse coletivo. Com os ajustes
finais da etapa executiva, a
obra já teve a fase de terraplanagem do terreno finalizada e
está prevista para ser inaugurada em janeiro de 2023.
Faz parte do projeto o plantio de 272 árvores de ipês
amarelos. O número é uma
reverência às pessoas que

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

perderam a vida na tragédia
de 2019. Um símbolo que vai
muito além do número. Junto ao arvoredo original, os
ipês irão colorir a cena como
exemplo de superação: suas
folhas, que são abundantes
no verão, período em que carecemos de sombra, e desaparecem no inverno, estação
que pede calor e luz e, quando a seca aperta, os ipês se
enchem de flores cobrindo a
copa e o chão. Um sinal claro
de que a vida continua...

Essa observação poética está
presente no percurso inicial,
na arquitetura da construção e em vários detalhes do
memorial. Trabalhando com
significados profundos, o pavilhão retorcido e fragmentado, é uma dessas evidências,
como também o ambiente escuro, quando se entra no pré-

dio. Nesse espaço, os pontos
luminosos no teto, um contraste entre claro/escuro, falam do dia que não amanheceu, mas também evocam a
crença de poder existir, ainda,
um caminho possível. A cada
dia 25 de janeiro, exatamente
às 12h28, o facho de luz que
não veio, virá a cortar o ar e
iluminar uma drusa de cristais, conjunto de joias arranjadas pela natureza.
Há ainda um grande salão
aberto, espaço meditativo/
contemplativo, uma cafeteria
e todo um programa de necessidades, como sanitários,
área de direção, gerência e
administração. São áreas resguardadas, porém com vista
para as árvores. Desse respiro verde, o visitante é conduzido para um percurso convidativo, incrustado no terreno.
GPA&A
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A morfologia de trincheira estimula a introspecção, pois uma
vez que se entra nele o único
horizonte visível é o enquadramento ao final. Nas paredes laterais, estão os nomes de cada
uma das pessoas que se foram,
escritas com uma tipografia
única criada pelo type designer,
Daniel Sabino. Elas vão surgindo, uma a uma, na medida em
que se caminha, como histórias
gravadas nessas superfícies laterais. No Espaço de Memórias,
as paredes enviesadas, as inflexões no teto e o próprio piso
servem de suporte para proje-

ções mapeadas, gerando uma
experiência de impacto.

Na saída, mais um impacto: uma escultura suspensa,
como uma grande cabeça que
sente e chora. A água cria um
véu sobre as paredes de concreto, atrás das quais estão
os segmentos remanescentes das vítimas. Daí a água é
direcionada por dois filetes
laterais, que são conduzidos
pelo restante do percurso até
o mirante suspenso, em sua
extremidade, onde formam
uma superfície d’água que
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desemboca em um lago.

No mirante, ao final deste longo
percurso, descortina-se a paisagem do vale; uma superfície que
foi atingida e tingida pela lama.
Oferece-se aqui um espaço contemplativo, flutuando sobre o
lago mais abaixo. É um lugar de
serenidade, onde o som e a presença da água falam desse movimento de escoar. Longilíneo,
esse lago reflete o céu e guarda
a saudade. No horizonte, nasce um novo silêncio, a ideia de
continuidade, que olha para o
futuro com esperança.

Festival de Teatro Virtual da Funarte começou
dia 5/8, para público adulto e infantil
O Homem e a Mancha, monólogo de Caio Fernando Abreu com
Marcos Breda, e Zapato busca Sapato abrem programação.
Agenda gratuita e on-line tem 25 montagens, de grupos das cinco regiões
do País, exibidas às quintas e sextas, sempre às 18h30, até outubro

A Fundação Nacional de Artes lança no dia 5 de agosto a primeira edição
do Festival de Teatro Virtual, voltado a
diferentes públicos. Vinte e cinco espetáculos, cinco de cada região do País,
serão exibidos no canal da Fundação
no YouTube (www.youtube.com/fu-

narte) todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro.
A agenda da primeira semana tem
duas montagens da região Sudeste: na
quinta-feira, o ator, professor, produtor
e diretor Marcos Breda apresenta nova
encenação de O Homem e a Mancha, de

Caio Fernando Abreu, com diferentes
personagens e tempos dentro de um
só e direção de Aimar Labaki; no dia
seguinte, será a vez da Trupe de Truões com Zapato busca Sapato, história
para todas as idades sobre um “sapato
recém-nascido” à procura de seu par.
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A programação é resultado do
edital Prêmio Funarte Festival de Teatro Virtual 2020, lançado em agosto
daquele ano. O objetivo era incentivar
montagens para apresentação virtual
e contribuir para a manutenção de coletivos, grupos e companhias. "Ele foi
elaborado em meio a pandemia como
uma saída, uma alternativa de fomento à classe artística, contemplando não
apenas os artistas, mas também os
técnicos", comenta Renata Januzzi, coordenadora de Teatro e Ópera da Funarte. Com o festival, a Fundação busca ainda estimular a democratização e
a acessibilidade à linguagem artística.
O Teatro Virtual faz referência e
homenagem a outro projeto da Funarte, a Série Seis e Meia, que promovia
shows de música sempre às 18h30. A
ideia é manter o compromisso de levar arte ao público com assiduidade,
em um horário acessível, mesmo que
à distância. Os vídeos, previamente
gravados, ficam disponíveis gratuitamente para o público após a exibição.
Renata Januzzi ressalta a força
histórica do teatro, que hoje enfrenta
mais um desafio para se manter presente. “O teatro é uma arte milenar e
vem sobrevivendo a diversas ameaças
de extinção. Dentre elas, a tecnologia,
que já foi uma dessas ameaças, surge
agora como uma solução de fomento
a uma linguagem tão artesanal.”

O artista Marcos Breda, que abre a
programação com O Homem e a Mancha: 24 anos-luz, reforça que, apesar
do teatro presencial ser insubstituível,
as atividades on-line têm apresentado “resultados incríveis”, com atores
e diretores se reinventando de “mil
formas”. Breda acredita que a internet não se constitui como limitação,
mas como “nova possibilidade”. “Há
séculos, dizem que o teatro vai acabar.
Quando começou o rádio, diziam que
era o fim; quando veio o cinema, quando veio a TV. Só que o teatro não acaba.
Quanto mais ele fica fiel a sua essência,
mais ele é capaz de se transmutar. O
teatro é um vírus praticamente indes-
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trutível, ele sobrevive, sofre mutações,
se disfarça, se transforma, se traveste.
Quando você vê, ele está ali de novo.”

Laís Batista, da Trupe de Truões,
que participa com Zapato Busca Sapato, conta que o desafio na produção
on-line é "manter o máximo da teatralidade" das obras, buscando qualidade
técnica das gravações, edições e transmissões. Para ela, a presença no prêmio da Funarte foi o diferencial que
permitiu alcançar esse objetivo. "Contratamos uma equipe profissional do
audiovisual, que agregou muita qualidade ao nosso trabalho. O cineasta Yuji
Kodato captou as imagens, trazendo a
câmera em movimento para dentro da
cena. Também contamos com o trabalho de Lucas Vidal para a captação e
edição de áudio”, comenta.
Breda também destaca a qualidade de toda a equipe envolvida com O
Homem e a Mancha, reunida pela paixão ao projeto e ao autor da obra, Caio
Fernando Abreu, com nomes como Jacob Solitrenick, na fotografia.
CELEBRAÇÃO AFETIVA E
ARTÍSTICA A CAIO FERNANDO
ABREU

O Festival de Teatro Virtual abre sua
primeira edição com um espetáculo que
celebra o legado do contista, romancista,
dramaturgo e jornalista brasileiro Caio
Fernando Abreu (1948-1996). Marcos
Breda, unido ao diretor Aimar Labaki,
registra uma releitura do monólogo O
Homem e a Mancha em vídeo, que inclui gravações de diferentes tempos. O
Homem e a Mancha: 24 anos-luz tem
filmagens realizadas em janeiro deste
ano, na Sala Guiomar Novaes, do Complexo Cultural Funarte SP, para o Festival
Teatro Virtual; imagens de arquivo da
mesma peça encenada por Breda em
1996, 1997 e 2016, com direção de Luis
Artur Nunes; e registros do próprio Caio
Fernando Abreu, em 1994, lendo as rubricas de como desejava cada cena.
Enquanto o vídeo apresenta tempos
distintos, a própria obra de Caio Fernan-
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do Abreu fala de diferentes personagens
dentro do mesmo, como uma matriosca, uma boneca-russa. “A peça começa
com um ator; de dentro desse ator, sai
um funcionário público aposentado;
de dentro dele, sai um paciente de uma
sessão de psicanálise; dentro desse paciente, nasce o Dom Quixote, no início de
sua trajetória; e, dentro dele, sai o último
personagem, o cavaleiro da triste figura,
que é Quixote no final de sua trajetória.
Esses personagens se metamorfoseando entre si, com recursos mínimos de
voz, corpo e pequenos adereços, essa
era a ideia básica”, aponta Breda, reforçando a potência do teatro de formar cenas a partir de símbolos muito simples,
sem precisar de grandes efeitos como na
TV e no cinema.

Breda conta que Caio escreveu o
texto sob encomenda para o ator Carlinhos Moreno, como uma adaptação
para monólogo do livro Dom Quixote,
de Miguel de Cervantes. Como Carlos
Moreno acabou não montando a encenação, Breda informou a Caio que
gostaria de realizar a tarefa. “Eu tenho
até uma foto, eu e o Caio sentados aqui
no sofá da minha casa lendo esse texto
pela primeira vez. A gente estreou em
novembro de 1996, exatos nove meses
depois da morte do Caio, e essa peça ficou três anos em cartaz, rodando pelo
Brasil. Terminamos a trajetória dela e,
20 anos depois, eu e o Luis Artur resolvemos remontar a peça em forma de
leitura dramatizada multimídia”.
Breda destaca, citando o diretor e
acadêmico Luis Artur Nunes, que O Homem e a Mancha é como um “testamento” artístico que reúne os principais legados da obra de Caio Fernando Abreu.
O texto original tinha uma hora e meia e
foi adaptado para uma hora de espetáculo. Breda desenvolveu uma pesquisa
de áudio do Caio, por vezes reconstruindo frase a frase, em um “corte e costura”
para as circunstâncias da montagem.
Para Breda, mais do que uma obra artística, o resultado é um “depoimento afetivo em cima da memória de um grande
artista e de um grande amigo, que abriu
infinitas portas para todos nós”.
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Com ajuda do Blog: malapronta.com.br

Meteora – Grécia:
A fé pertinho do céu
Deslumbrante, apaixonante,
extraordinário... Faltam adjetivos para descrever este conjunto arquitetônico de mosteiros suspensos, construídos
no alto das colunas rochosas
de Meteora, na Grécia.

Viajar é sempre prazeroso e enriquecedor. Mas, há uns poucos
locais pelo planeta afora, que extrapolam a curva da normalidade e nos remetem a dimensões
de encantamento e magia. Assim é o complexo de mosteiros a
coroar os altos penhascos de rocha na região central da Grécia.
Em grego, “Meteora” significa
rocas no ar ou meio do céu.
Não se tem uma data precisa
de sua fundação, mas há registros de monges eremitas no século XI, que se estabeleceram
em cavernas, no alto de rochedos inacessíveis, em busca da
fé pela meditação e à procura
refúgio seguro contra a ocupação otomana na região.
As edificações monumentais,
erguidas nos picos de formações rochosas esculpidas pela
natureza há mais de 30 milhões
de anos, testemunham a profunda religiosidade do cristianismo oriental. Toda a região,
incluindo montes, vales, florestas, fauna e flora locais, é classificada, desde 1988, como patrimônio Mundial pela UNESCO.

Há registros do ano de 1336 da
construção do primeiro mosteiro - o Megalo Meteoro, instalado no alto de um penhasco

de 536 metros de altura, por
um monge eremita, chamado
Athanasios. Ainda hoje, pode-se visitar a caverna onde morou o primeiro monge.

Foram construídos mais de 20
mosteiros. Atualmente restam
13, apenas 6 podem ser visitados (5 masculinos e 1 feminino): Megálos Metéoros (Grande Meteoro), Varlaam, Ágios
Stéphanos (Santo Estêvão),
Ágia Tríada (Santíssima Trindade), São Nicolau Anapausas
e Roussanou, que nos trazem
brilho nos olhos e na alma.

Restam mais dúvidas do que
certezas de como foram construídos os imensos edifícios a
esta altitude. Até o ano de 1920,
o acesso era feito em gaiolas
puxadas por cordas e roldanas, quando foram construídas
longas escadas que exigem boa
musculatura nas pernas. Mas,
nas paradas de descanso, a vista da planície, ao longe, transforma qualquer cansaço em
admiração e fascínio.
Meteora dista 5 horas de carro,
de Athenas ou de trem partindo da estação Larissis, na capital, num percurso de 4 horas
e meia. O ideal é permanecer
dois ou três dias na região e se
hospedar nos povoados de Kalambala ou Kastraki.
Atualmente, teleféricos levam
visitantes de um penhasco a
outro em pequenas cadeiras.
O “frio na barriga” pela altitude compõe a aventura ines-

quecível. Dá para se chegar lá
também de carro atravessando
uma pequena ponte. Se quiser
ver todos os mosteiros é melhor
contratar um táxi para o trajeto.
Não compensa fazer a pé. São
distantes entre si e o ônibus não
passa facilmente. Além de cansar muito subir e descer para
acessar os mosteiros (mínimo
20 a 30 minutos nas escadas,
em dias de menor movimento),
o que não é recomendado para
os cardíacos ou idosos.
Não há estacionamentos suficientes em Meteora. Os visitantes estacionam na própria
estrada, o que exige uma longa
caminhada até às escadarias. O
Mosteiro de São Estevão, o Agia
Stephanos é o único que possui
estacionamento com acesso direto à rampa de entrada.

Nem todos os mosteiros estão
disponíveis à visitação todos os
dias. Aos domingos, com movimento maior, permanecem
todos abertos. Como são monumentos religiosos, alguns com
monges, e um deles com freiras
residentes, não é permitido às
mulheres usarem roupas curtas.
Lojinhas e quiosques servem bebidas, lanches e oferecem panos
para se fazer de saias.
Em Kalambala você encontra hotéis, pousadas e bons
restaurantes com comidas
típicas da culinária grega. Valem a pena. Visitar Meteora
é chegar pertinho do céu, no
pleno espírito mágico da sua
melhor viagem.
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Vinho, Gente, Coisas e Adjacências

Quantas uvas fazem os
vinhos finos brasileiros
Comparativamente a países produtores como Portugal
e Itália, entre outros, estamos
engatinhando no cultivo de
uvas finas para fins comerciais; um número acima de
uma centena, com predomínio
absoluto daquelas cepas tradicionais, tão conhecidas dos
apreciadores, a exemplo de
Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Cabernet Sauvignon, Merlot e
Cabernet Franc.
Com uma história ainda
recente na vitivinicultura, o
Brasil não fugiu ao roteiro
adotado por diversos países
do Novo Mundo: cultivar essas cepas, reconhecidas pela
qualidade e capacidade de
adaptação aos mais variados
terroirs.
A Merlot é soberana no
Vale dos Vinhedos - a única
região demarcada com DO
(Denominação de Origem) do
Brasil -, consagrando, assim,
sua perfeita adaptabilidade
ao terroir, e os esforços dos
vinhateiros. De fato, ela sucedeu à Cabernet Franc, que dominava os vinhedos e foi, em
determinada época, atacada
por vírus e, pois, descartada
dos plantios.

Ao lado da Merlot, Chardonnay e Cabernet Sauvignon formam um trio
vitorioso na Serra Gaúcha,
produzindo vinhos de qualidade internacional.

Há cerca de vinte anos,
Cabernet Franc, - a partir de
maior critério na seleção de
mudas, e mais conhecimento no seu manejo, segundo
vinhateiros do Vale, vem retomando o seu lugar ali com
vinhos de grande expressão.
Não apenas com essas
estrelas se elabora os bons
vinhos brasileiros. A diversidade de terroirs, aliado a
outros fatores (pesquisas, recursos, conhecimentos), vem
ampliando continuamente, e
com os melhores resultados,
a introdução das mais variadas uvas ao mapa da viticultura nacional.

Barbera, essa consagrada
uva do Piemonte, pródiga em
acidez e de poucos taninos,
tem se revelado, na Serra
Gaúcha, com vinhos expressivos. Touriga Nacional, grande
tinta portuguesa, Marselam,
Teroldego, Bonarda, Arinarnoa, Ancellota, ainda pouco
conhecidas por aqui, são outros exemplos.
Na Campanha, região de
maior crescimento de vinhedos no Brasil, o cenário exibe
plantio de Alfrocheiro, Tinta
Roriz, Touriga Nacional, Malbec, Tempranillo, Carmenère,
Tannat, pinot Noir, Gewurztraminer, além das clássicas Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Cabernet Sauvignon,
Merlot e Cabernet Franc.

No Vale do São Francisco, de terroir surpreendente,
o plantio é capitaneado pela
Syrah, uva que adora sol e calor, e, portanto, perfeitamente adaptada. Outros plantios
incluem as brancas Moscato
Canelli, Chenin Blanc e Sauvignon Blanc, e tintas Alicante Bouschet, Tannat, Touriga
Nacional, e, naturalmente,
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

O Sul de Minas, hoje, importante região da vitivinicultura brasileira, e já com
expressão
internacional,
elabora seus vinhos com as
tradicionais Sauvignon Blanc,
Syrah, Cabernet Sauvignon e
Cabernet Franc, e mais algumas. A adaptação ao terroir
reflete-se em premiações nacionais e no exterior.

A óbvia constatação: a
diversidade de terroirs vem
possibilitando o cultivo,
com sucesso, de cepas que,
até pouco tempo, eram desconhecidas do consumidor
brasileiro, embora comuns
em regiões mais tradicionais, tanto como varietais ou
em cortes.
O mapa da vitivinicultura brasileira - que relaciona
regiões vinícolas como Serra
Gaúcha, Campanha, Campos
de Cima da Serra, Serra do
Sudeste, Planalto Catarinense, Paraná, Leste paulista, Sul
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de Minas, Goiás, Vale do São
Francisco -, amplia-se continuamente de olho nos apreciadores que, sempre, estão
em busca de sensações novas.
ADEGA NO RESTAURANTE – ampliando seus cuidados no trato com o vinho,
o Restaurante do Porto, na
Sagrada Família, instalou belíssima adega climatizada –
bem ao alcance do cliente -,
com capacidade para mais de
mil garrafas. A adega é parte
da moderna reforma feita no

amplo salão do tradicional
restaurante, comandado pelo
Leonardo.

BAR AU VIN – Um sucesso
o Bar au vin da Importadora
Casa do Porto. A começar
pela nova localização da Casa
(na Cidade Jardim), o espaço
amplo e charmoso, tem na
sua retaguarda o portfólio
da Importadora. Ademais, a
gastronomia é cuidada com
esmero, e o atendimento é
impecável. As filas se sucedem, no dia-a-dia.

EDIÇÃO 293

GUIA - Aguardado para
os próximos dias o lançamento do Guia de Descontos
nos Vinhos em restaurantes
de Belo Horizonte, que reúne dezenas de restaurantes
da Capital, cujas cartas de
vinhos e os descontos prometem levar às mesas os
apreciadores da boa comida
e de bons vinhos. Segundo a
Wine Center D.O.C, os restaurantes e o Guia terão ampla
divulgação.
Tim, tim.

EDIÇÃO 293

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2021

MEIO AMBIENTE

79

Embaixador da União Europeia pede
participação do Brasil para vencer desafios
globais do meio ambiente
Evento da Eurocâmaras reuniu autoridades,
empresários europeus e brasileiros para discutir
como o ESG transforma o mundo dos negócios
Divulgação

Durante primeiro evento da Eurocâmaras, realizado no dia 29 de
julho pela Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP), o embaixador
da União Europeia no Brasil, Ignácio
Ybáñez, pede a participação do País
para vencer desafios globais do meio
ambiente. Segundo ele, a política nacional tem um papel fundamental
pra o êxito dos acordos comerciais.

O embaixador também destacou
que o Pacto Verde Europeu tem a
ambição de tornar a União Europeia
o primeiro continente climaticamente neutro até 2050. Segundo Ybáñez,
trata-se de uma nova estratégia de
crescimento com uma economia eficiente e baseada nos pilares energia
limpa, indústria sustentável com
ênfase na economia circular, reconstrução e reforma de edifícios, mobilidade sustentável, biodiversidade,
“Do Campo à Mesa” e eliminação da
contaminação.
De acordo com Ybáñez, a política comercial precisa contribuir para
atingir os objetivos do Pacto Verde
Europeu. Para ele, a UE não pode
agir isoladamente, pois são desafios
globais. Enfatizou também que o papel da inciativa privada é essencial
para que haja uma retomada efetiva
e consciente nos próximos anos. O
fomento de ações que priorizem o
ESG será, segunde ele, fundamental
para que haja uma retomada de crescimento no mundo pós-pandemia
que respeite os desafios ambientais
e sociais.

Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ybáñez

Novo Pacto Verde recolhe mais de 1,4 milhões de votos na Europa

Diem25 Pt
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Ranking inédito da ONU sobre
desenvolvimento sustentável
coloca a cidade no Top das Capitais
Brasileiras
Índice mostra que mesmo as capitais mais bem classificadas dentre
as 26 sedes administrativas estaduais, ainda têm baixa pontuação
média em muitos dos ODS da Agenda 2030
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Estudo elaborado com base no
Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil (IDSC-BR)
coloca Belo Horizonte na 5ª posição
entre as 26 capitais estaduais, o que
mostra que a capital de Minas Gerais ainda tem grandes desafios a
superar para atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas (ONU) até 2030, estando distante das metas estabelecidas em sete dos 17 ODS.
No ranking geral do Índice de
Desenvolvimento Sustentável das
Cidades - Brasil (IDSC-BR), que computou e analisou os dados de 770
municípios de todo o país, Belo Horizonte encontra-se na 133ª posição,
com pontuação média de 61,08 considerando todos os objetivos a serem
atingidos. Quanto mais próximo de
100, mais perto de alcançar as metas
preconizadas pela ONU.

A cidade registra seis ODS assinalados na cor vermelha, nível mais
baixo do índice, sendo que os objetivos situados no patamar inferior da
tabela estão os de número 3 - Saúde
e bem-estar (59,7 pontos), 4 - Educação de qualidade (54,9 pontos),
5 - Igualdade de Gênero (39,9 pontos), 10 - Redução das Desigualdades
(44,3 pontos), 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis ( 52,0 pontos)
e 16 - Paz, Justiça e Instituições eficazes ( 41,4 pontos) sendo que alguns
desses pontos são desafios compartilhados por prefeitos e gestores públicos de todo o país.
Por outro lado, o índice mostra que Belo Horizonte está muito
próxima de alcançar plenamente
o ODS 7 - Energia Limpa e Acessível (99, pontos) e o ODS 13 - Ação
Contra a Mudança Global do Clima (96,0).

Lançado recentemente (no dia
23/3), o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil
(IDSC-BR) é um estudo inédito de-

CIDADES

senvolvido pelo Programa Cidades
Sustentáveis (PCS), em parceria com
a Sustainable Development Solutions
Network (SDSN), uma iniciativa da
ONU para monitorar os ODS em seus
países-membros.

A iniciativa conta com o apoio
do Projeto CITinova e consiste em
um extenso trabalho de seleção, coleta e sistematização de dados de
770 municípios brasileiros, incluindo as capitais estaduais, além de
cidades de todas as regiões metropolitanas e biomas do país. Ao todo,
foram utilizados 88 indicadores de
gestão relacionados aos diversos temas abordados pelos 17 ODS. O levantamento dos dados foi realizado
pelo Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (Cebrap).
Embora as cidades ainda tenham
quase dez anos para avançar na Agenda 2030, o estudo mostra que a maioria dos municípios está muito distante de cumprir as metas estabelecidas
em 2015.
O objetivo mais desafiador é o
3 - Saúde e Bem-Estar, justamente
o que apresenta uma relação direta
com a pandemia em sua meta 3.d,
que preconiza: reforçar a capacidade
de todos os países, particularmente
os países em desenvolvimento, para
o alerta precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e
globais de saúde.

Neste ODS, 756 das 770 cidades
estão no pior quartil do sistema de
classificação e as outras 14, no segundo pior. Nenhuma cidade está
nas duas melhores faixas da escala, que significam que o objetivo foi
atingido (no caso do melhor quartil)
ou que há alguns desafios para atingi-lo (no caso do segundo melhor).
Importante destacar que os dados
e indicadores do índice não levam
em consideração os efeitos da pandemia, uma vez que se referem a períodos anteriores à disseminação do
novo coronavírus.
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METODOLOGIA
A metodologia do IDSC-BR foi
elaborada pela SDSN (UN Sustainable Development Solution Network),
uma iniciativa da ONU para mobilizar
conhecimentos técnicos e científicos
da academia, da sociedade civil e do
setor privado no apoio de soluções
em escalas locais, nacionais e globais.
Lançada em 2012, a SDSN já desenvolveu índices para diversos países e
cidades do mundo.

O IDSC-BR apresenta uma avaliação abrangente da distância para se
atingir as metas dos objetivos ODS
em 770 municípios, usando os dados mais atualizados (tipicamente
entre 2010 e 2019) disponíveis em
nível nacional e em fontes oficiais.
As cidades foram selecionadas de
acordo com os seguintes critérios:
capitais brasileiras, cidades com
mais de 200 mil eleitores, cidades
em regiões metropolitanas, cidades
signatárias do Programa Cidades
Sustentáveis (PCS) na gestão 20172020 e cidades com a Lei do Plano
de Metas, além de contemplar todos
os biomas brasileiros.
A pontuação do IDSC-BR é atribuída no intervalo entre 0 e 100 e pode
ser interpretada como a porcentagem
do desempenho ótimo. A diferença
entre a pontuação obtida e 100 é, portanto, a distância em pontos porcentuais que uma cidade precisa superar
para atingir o desempenho ótimo. Há
uma pontuação para cada objetivo e
outra para o conjunto dos 17 ODS.

O mesmo conjunto de indicadores
foi aplicado a todos os 770 municípios
para gerar pontuações e classificações
comparáveis. Diferenças entre a posição de cidades na classificação final
podem ocorrer por causa de pequenas
distâncias na pontuação do IDSC.
Desse modo, o índice apresenta
uma avaliação dos progressos e desafios dos municípios brasileiros para o
cumprimento da Agenda 2030.
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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

Esse resultado, referente ao primeiro 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 Brasil, a frente de 13 capitais, como Maceió
(AL), Natal (RN), Vitoria (ES) e Florianópolis (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 resultado positivo. Com muita austeridade
e compromisso, a cidade avança e as
melhorias refletem diretamente nessa recuperação econômica, resultado
em mais empregos e geração de renda
para a nossa população”, disse o prefeito Odelmo Leão.

Foto: Cleiton Borges - Secretaria
de Governo e Comunicação/PMU

Mesmo ainda diante das adversidades causadas pela pandemia do
novo coronavírus, Uberlândia tem
mostrado seu potencial de recuperação 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 (Caged), cujo
dados apontam a criação de 7.771 novas vagas de emprego nos seis primeiros meses deste ano na cidade. Dados
foram alavancados pelo mês de junho,
que sozinho registrou saldo positivo
1.320 novos postos.
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YouTube: segundos de anúncios que
tem tirado muita gente do sério
Numa sociedade ansiosa a nível de desequilíbrio, os anúncios no YouTube tornam-se
um tormento e os anunciantes perdem ao invés de ganharem, revela neurocientista.
Maior plataforma de vídeos do
mundo, o YouTube já se tornou uma
ferramenta do cotidiano de muita
gente. Seja por diversão ou por questões profissionais, o fato é que as pessoas acessam o site em busca de um
vídeo em específico e já não suportam mais as propagandas.
Uma das maneiras encontradas
para monetizar o conteúdo (ganhar
dinheiro), encontrada pelo Google foi
colocar anúncios antes dos vídeos. O
resultado disso é um hábito que se
tornou comum: As pessoas esperam
até os cinco segundos ou até mais,
exigidos pela página para clicar e
"pular" aquela propaganda e já assistir aquilo que lhe interessa. Diante
deste cenário tão comum, a pergunta

que fica é: Até que ponto vale a pena
anunciar no YouTube?

Segundo o PhD, neurocientista e proprietário de uma empresa
de assessoria e marketing Fabiano
de Abreu, “as pessoas não focam no
anúncio. Elas esperam o tempo passar para pular logo o anúncio e criam
raiva pois acionam aquele vídeo na
curiosidade vinculado a ansiedade de
logo vê-lo. Então aquele anúncio aparece na frente motivando uma emoção negativa”, revela.

E este sentimento pode se reverter
de forma contrária a quem avaliou que
seria uma boa oportunidade de fazer
negócio: “Esse sentimento negativo
pode ser depositado na própria marca

que está anunciando, fazendo o usuário passar a ter raiva daquela marca
que anunciou naquele momento, prejudicando seu interesse comercial”.
Um detalhe que pode até afetar a
qualificação daquele vídeo que não
tem nada a ver com a publicidade que
foi inserida, observa Fabiano: “Inclusive muitos dislikes do vídeo não é do
vídeo em si, mas sim do anúncio que
as pessoas com raiva não têm onde
colocar e coloca essa desaprovação
no vídeo da pessoa de forma impulsiva com a raiva do anúncio. Em uma
sociedade em que as pessoas estão
extremamente ansiosas, isso mostra
mais uma vez esse descontrole”, lamenta o neurocientista.

Fonte: Press Release
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Telecom é o segmento com o
menor índice de satisfação do cliente
do mercado, aponta pesquisa
Levantamento levou em consideração o relacionamento e qualidade
de serviços de oito operadoras atuantes no Brasil
Estudo realizado pela SoluCX,
empresa de pesquisa de satisfação
e NPS, mostra que a média de Net
Promoter Score (NPS) do segmento
de telecomunicações é uma das menores do mercado. A categoria apresentou média 4,0, enquanto os segmentos de e-commerce, foodtechs,
bancário e drogarias têm, respectivamente, a média de 61, 50,2, 31,7 e
53,8, de acordo com levantamentos
realizados anteriormente pela SoluCX. As características “qualidade de
sinal” e “programas de promoção e
fidelidade” apresentam os maiores
volumes de “Dislikes”, com 43,5% e
42,4% de rejeição dos consumidores, respectivamente.
De acordo com Tiago Serrano,
CEO e cofundador da SoluCX, ainda que o cenário da pandemia e aumento das pessoas trabalhando de
casa tenha exigido maior cobertura
e qualidade nos serviços prestados
por empresas do segmento de telecomunicações, a percepção sobre o segmento já enfrentava desafios antes
desse período.
“Problemas com cobertura telefônica e programas de
promoção e fidelidade já eram
questões bastante abordadas
por clientes de diferentes empresas de telecom, então não é
possível atribuir o volume de
dislikes apenas na pandemia
e mudança de comportamento de consumo. Para chegar a
esse número, nós calculamos
um intervalo de -100 a 100, o

que aumenta as atenções para uma
média final tão baixa. Neste caso, a
maior nota foi de 48,7 e, das dez marcas avaliadas, três delas estão com
média negativa de NPS, ou seja, nem
mesmo a empresa com melhor avaliação do segmento atingiu a metade do
índice positivo e as menores médias
ficaram bem abaixo da linha negativa, reforçando a justificativa de que
as insatisfações são de longo prazo”,
explica Serrano.
No levantamento, os respondentes puderam avaliar com "Likes e
Dislikes" diferentes serviços ofereci-

dos pelas marcas avaliadas. Além da
qualidade de sinal e programas de
fidelidade, os itens com menores avaliações foram atendimento (41,1%),
custo benefício (36,9%), velocidade
da internet (36,4%), velocidade de
planos (34,6%) e aplicativo/ambiente web (28,6%).

Outro insight do levantamento
foi a média de NPS do segmento, que
consagrou a Maga+, empresa de telecomunicações da Magalu, como a melhor avaliada do segmento, com média de 48,7. O destaque também ficou
para o Correios Celular (34,3), Algar
(15,0), Nextel, que foi, recentemente,
comprada pela Claro e batizada de
Claro Nxt (10,5) e Vivo (10,4).
Por outro lado, quando questionados sobre as marcas que já tiveram alguma experiência, a marca
com mais citações foi a Vivo, com
85,1% de interações, seguida da Tim
(83,4%), Claro (79,7%), Net (74,5%)
e Oi (50,5%).

A SoluCX ouviu a opinião de
2.131 pessoas na cidade de
São Paulo sobre os serviços de oito marcas com
atuação na maior capital
do país.
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Brasileiros reduzem consumo de carne
e estabelecimentos se adaptam
Segundo pesquisa do IPEC, antigo Ibope Inteligência,
mais de 30% das pessoas já escolhem opções veganas em
restaurantes e outros estabelecimentos; quase metade dos
entrevistados não comem carne um ou mais dias
por semana por escolha própria

A mudança no perfil de consumo
da população brasileira está transformando o mercado conhecido como
‘food service’, relacionado aos negócios de alimentação fora de casa como
bares, restaurantes, lanchonetes entre outros. O estudo, encomendado
pela Sociedade Vegetariana Brasileira
(SVB), foi realizado pela consultoria
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC), antigo Ibope Inteligência,
em fevereiro deste ano, com brasileiros residentes em todas as regiões do
país. O resultado mostra que um terço
dos brasileiros já escolhe opções veganas nos cardápios de restaurantes
e lanchonetes. Além disso, 46% dos

brasileiros já deixam de comer carne,
por vontade própria, pelo menos uma
vez na semana.

“O que acontece é que, além da
parcela vegetariana da população,
cresce muito rapidamente a parcela
que procura reduzir o seu consumo
de carnes e derivados. Em um, dois,
três ou vários dias por semana, os
brasileiros têm optado por fazer refeições vegetarianas ou veganas”,
observa Ricardo Laurino, presidente da SVB. Ele avalia que uma parte
desse universo (de 46% da população, segundo o IPEC) são os milhões
de adeptos da ‘Segunda Sem Carne

(SSC)’, movimento que existe no Brasil desde 2009 e que convida as pessoas a trocar, pelo menos uma vez por
semana, a proteína animal pela proteína vegetal. O movimento é conhecido
mundialmente pelo seu embaixador
Paul McCartney, mas o Brasil é reconhecido por ter “a maior SSC do mundo” - presente em refeitórios corporativos, escolas particulares e públicas,
restaurantes e outras organizações, e
tendo servido mais de 300 milhões de
refeições com fontes vegetais de proteína desde o seu lançamento.
“A ideia da campanha não é tirar
algo do prato, e sim acrescentar”,
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explica Mônica Buava, diretora executiva da SVB. “Existe uma grande
variedade de gêneros alimentícios
produzidos pela agricultura familiar
brasileira que ainda não estão sendo
aproveitados por grande parte da população, e todos que começam a fazer
a Segunda Sem Carne ou outro movimento semelhante ficam surpresos
com as descobertas de novos sabores
e novas combinações”. Ela destaca
ainda que o arroz e feijão perderam
espaço no centro do prato do brasileiro ao longo dos últimos vinte anos,
mas que a valorização dos vegetais
tem trazido uma retomada desse protagonismo.
OPÇÃO VEGANA

Embora ainda exista muita demanda não atendida, a oferta de
restaurantes nos últimos anos vem
aumentando rapidamente. Um mapa
da Sociedade Vegetariana Brasileira
mostra milhares de endereços que já
oferecem boas opções. Batizado de
‘Onde Tem Opção Vegana’, o recurso
reúne mais de 3,2 mil estabelecimentos no Brasil.
O resultado da pesquisa realizada
neste ano impressiona, e em 2018 a
SVB já havia encomendado outra pesquisa - com mesmo instituto – cujos
números apontavam que 14% dos
brasileiros se consideravam vegetarianos, e a maioria da população
do país já estava disposta a escolher
mais produtos veganos.

Mônica acrescenta que a evolução do cardápio dos restaurantes
para uma maior variedade de produtos plant-based é uma grande
oportunidade para a retomada dos
restaurantes ao fim da pandemia de
COVID. "Com um cardápio mais centrado em pratos à base de plantas, os
restaurantes conseguem atrair essa
imensa base de clientes evidenciada
pelas pesquisas, e ao mesmo tempo
reduzir seus custos com alguns dos
insumos mais caros, como carnes e
queijos".

Para se adaptar a essa nova realidade e incluir pratos veganos no cardápio, os restaurantes não precisam
fazer investimentos, comprar novos
equipamentos ou aplicar novas técnicas. Eles podem optar por combinações simples, tradicionais, utilizando
ingredientes facilmente disponíveis
no restaurante. “Mas tem havido uma
evolução da culinária centrada nas
plantas, com técnicas que evidenciam o sabor - e o consumidor está
cada vez mais ávido por algo que seja
saboroso, faça bem ao planeta e seja
acessível”, explica Mônica. Importante, também, é os restaurantes se atentarem a ter pratos que sejam inclusivos, ou seja, pratos veganos porque
contemplam a maior fatia possível do
público - vegetarianos, veganos, simpatizantes, “flexitarianos” e afins.
PROTEÍNAS VEGETAIS

O aumento do apetite do mercado
por proteínas vegetais tem mobilizado os setores produtivos. O Brasil, que
já produz anualmente 250 milhões de
toneladas de grãos, tem transformado uma parte desses grãos em “carnes feitas à base de plantas”, conver-

tendo o grão em produto final a uma
alta eficiência, sem a onerosa taxa de
conversão alimentar usualmente implicada quando se usa os grãos para
alimentar animais de produção. Hoje,
algumas das empresas mais atuantes
no mercado global de carnes vegetais
estão justamente aqui.
"É um sinal claro da mudança de
comportamento do brasileiro em relação ao consumo de carne", comenta
Ricardo. "E também revela que existe
uma oportunidade gigantesca para as
marcas de alimentação que tiverem
bons produtos veganos nos seus cardápios e portfólios", finaliza.

Fundada em 2003, a Sociedade
Vegetariana Brasileira (SVB) é uma
organização sem fins lucrativos que
promove a alimentação vegetariana
como uma escolha ética, saudável,
sustentável e socialmente justa. Por
meio de campanhas, programas, convênios, eventos, pesquisa e ativismo,
a SVB realiza conscientização sobre
os benefícios do vegetarianismo e
trabalha para aumentar o acesso da
população a produtos e serviços vegetarianos.
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Chinesa Moutai é a marca de bebidas
alcoólicas mais valiosa do mundo
Segundo ranking BrandZ da Kantar, marca está avaliada em US$ 109,3 bilhões

A chinesa Moutai é a marca de bebidas alcoólicas mais valiosa do mundo. Ela cresceu 103% no último ano
e atingiu um montante de US$ 109,3
bilhões. Os dados são do BrandZTM
Marcas Globais Mais Valiosas 2021,
produzido pela Kantar, líder em dados,
insights e consultoria. Anualmente,
a empresa analisa os movimentos do
mercado e entrega tanto um ranking
geral como recortes de categorias.
A Moutai é um baijiu (licor) feito
à base de sorgo produzido pela Kweichow Moutai. Uma garrafa de meio
litro custa em média 1.498 yuan (cerca de R$ 1.250). A marca vem sendo
adquirida, principalmente, por integrantes da crescente classe média do
país, que buscam a sensação de luxo e
o status que seu consumo traz.

O sucesso da Moutai contribuiu com
o crescimento do segmento como um
todo. De acordo com o BrandZTM, as 20
maiores companhias de bebidas alco-

ólicas totalizaram US$ 245,3 bilhões, o
que aponta uma alta de 49% em relação
ao ranking de 2020. O valor ainda posiciona o setor acima de categorias como
Cuidados Pessoais, Automóveis e Luxo.
DESTAQUES DA CATEGORIA

Outras marcas que aparecem no
ranking de bebidas alcoólicas da Kantar merecem destaque. É o caso da
Wu Liang Ye, baijiu feito com cinco
grãos orgânicos e fabricado pela Wuliangye Yibin, concorrente direto da

Moutai. A companhia ocupa a terceira posição da categoria, com valor de
mercado de US$ 14,5 bilhões.

A mexicana Corona, por sua vez,
reforçou seu posicionamento graças
a um lançamento. Trata-se da Corona
Hard Seltzer (abaixo), água com gás
alcoólica saborizada que está fazendo
muito sucesso nos Estados Unidos, a
ponto de render US$ 40 milhões para
a empresa. No México, o aumento
nas vendas em mercearias e lojas de
bebidas cobriu a queda de 50% nos
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restaurantes. No BrandZTM, a marca
ocupa a sétima colocação, com US$
8,8 milhões.
DESAFIOS DO SETOR

De forma geral, 2020 foi um ano
difícil para as marcas de bebidas alcoólicas. A perda do mercado hoteleiro e
o fechamento de bares e restaurantes
fez com que grandes empresas brigassem diretamente com companhias
artesanais para ganhar espaço no carrinho de compras dos clientes.

No escopo do marketing, as marcas deixaram de depender de grandes
festivais de música e campeonatos esportivos. Em vez disso, precisaram se
adaptar a ocasiões do dia a dia. Isso
porque, neste ano, as bebidas foram
consumidas mais em jantares caseiro
do que em noitadas na cidade.
Nesse contexto, as empresas usaram diferentes estratégias para se tornarem competitivas. Algumas delas optaram por inovação e saborização. Para
aproveitar o boom das Hard Seltzer em
mercados como Estados Unidos, Canadá e Austrália, a Smirnoff, por exemplo,
apostou em um kit com 12 sabores da
Smirnoff Seltzer, incluindo laranja, pêssego, amora e piña colada.
Outras marcas tentaram enfatizar a sensação de “bem-estar”,
atraindo um público que cuida de
sua dieta. Aqui, a ideia foi oferecer
bebidas com baixo acréscimo de açúcar e quantidade de calorias, para
que as pessoas se sintam menos culpadas no consumo.

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos
em mais de 90 mercados e somos a
empresa que mais entende como as
pessoas pensam, sentem, compram,
compartilham, escolhem e veem. Ao
combinar nossa experiência sobre o
conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos
clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.
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RANKING 2021
Marca

País de Origem

Valor 2021 (Bilhões)

Valor 2020 (Bilhões)

China

US$ 109,330

US$ 57,755

Países Baixos

US$ 12,879

US$ 11,136

1. Moutai

2. Budweiser

3. Wu Liang Ye
4. Heineken

5. Stella Artois
6. Bud Light
7. Corona

8. Jack Daniel’s

9. Skol

10. Cass

11. Hennessy

EUA

China

Bélgica
EUA

México
EUA

Brasil

14. Smirnoff

15. Guinness

16. Brahma
17. Yanghe

18. Michelob Ultra
19. Modelo

20. Asahi

A americana
Budweiser se
firma como
segunda mais
valiosa

Skol é a
brasileira mais
bem colocada
no ranking

US$ 14,539
US$ 10,901
US$ 9,373
US$ 8,893
US$ 7,766

Brasil
China
EUA

México
Japão

US$ 9,702
US$ 7,853
N/A

N/A

US$ 4,186

Irlanda

US$ 9,975

US$ 4,921

México
Rússia

N/A

US$ 6,819

US$ 7,024

França

US$ 14,654

US$ 7,303

Coreia do Sul

12. National Cellar 1573China
13. Tecate

US$ 16,173

US$ 5,845
US$ 4,113
US$ 3,846
US$ 3,834
US$ 3,718
US$ 3,715
US$ 3,472
US$ 3,472

N/A
N/A
N/A
N/A

US$ 3,930
US$ 3,733
N/A
N/A

US$ 3,326
N/A

As 20 marcas de bebidas alcoólicas mais valiosas do BrandZ 2021
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WhatsApp, Facebook e Instagram: advogado
dá dicas para não cair em golpes digitais
Os golpes financeiros têm se tornado mais comuns a cada dia. Isso
acontece, principalmente, devido à falta de conhecimento da população no
que se refere às medidas de prevenção
aos golpes e ataques digitais. De acordo com Sergio Vieira, advogado e sócio-diretor do Nelson Wilians Advogados,
os criminosos usam diversas táticas para
conseguir dinheiro das vítimas.
“A clonagem de WhatsApp é um dos
golpes mais comuns da atualidade. Nele,
os criminosos enviam mensagens aos
contatos do indivíduo que teve o celular
clonado e pedem dinheiro. Muitas pessoas, por acreditarem que um conhecido está passando por uma emergência,
fazem as transferências financeiras e se
tornam vítimas do golpe”, explica.

Mesmo que a clonagem seja bastante comum no Brasil, Vieira destaca
outros golpes digitais. “O golpe conhecido como bug do Pix tem se popularizado nas redes sociais. Nele, os criminosos indicam que, por um erro no
Pix, as pessoas podem ganhar mais do
que transferiram para uma determinada chave. É claro que é tudo mentira e,
após o envio, a vítima perde o dinheiro
para sempre”, alerta o advogado.
Semelhante à clonagem, existe,
ainda, o golpe do WhatsApp duplicado. Nesse caso, os criminosos se passam por uma pessoa, utilizando seu
nome e sua foto de perfil, mas com um
número seja diferente. “Ao utilizar a
identidade de um indivíduo, o criminoso solicita depósitos e transferências bancárias aos familiares e amigos
da pessoa”, explica Vieira.
As possibilidades de golpes não
param de crescer e, a cada dia, os criminosos têm encontrado novas formas de fazer vítimas. Para evitar problemas e prejuízos financeiros, Sergio
Vieira elencou três dicas de prevenção:

CASO ALGUÉM TE PEÇA
DINHEIRO POR MENSAGEM,
SOLICITE UM ÁUDIO
Ao clonarem ou duplicarem o
WhatsApp de um indivíduo, os criminosos conseguem se passar pela pessoa e, assim, solicitam dinheiro em seu
nome para seus contatos. “Na maioria
dos casos, os criminosos encenam uma
situação de emergência. Os conhecidos,
dispostos a ajudar, acabam realizando
as transferências. Para evitar cair nesse
golpe, solicite ao remetente da mensagem que lhe envie um áudio. Assim,
você poderá, de fato, atestar a veracidade da história”, recomenda Vieira.
NUNCA FORNEÇA SENHAS DE
REDES SOCIAIS OU DE CARTÕES
POR TELEFONE E/OU POR E-MAIL

Outro golpe comum no Brasil é o
roubo de senhas. Para ter acesso a esses dados confidenciais, os criminosos
se passam por redes sociais e por instituições financeiras e enviam mensagens ou e-mails para as vítimas. “Nessas mensagens, os bandidos solicitam a
senha de sua conta em uma rede social e
até mesmo a senha de seu cartão. Muitas
pessoas, por acreditarem que se trata de
algo sério, fornecem o dado confidencial

e, no fim, podem ter grandes prejuízos
financeiros. Por isso, nunca forneça suas
senhas ou qualquer outro dado pessoal
por telefone, mensagem ou e-mail. As
redes sociais e as instituições financeiras,
certamente, não fazem esse tipo de solicitação”, explica o advogado.
FIQUE ATENTO ÀS LOJAS
E AOS VENDEDORES EM SITES

Por fim, Vieira destaca que existem
diversas pessoas que são vítimas de
golpes ao comprar um produto ou um
serviço pela internet.

“Muitas vezes, as pessoas pagam
por algo que nunca irão receber. Para
que essa situação não aconteça, é importante pesquisar sobre a loja ou sobre o vendedor. Pesquise sobre a reputação do site na internet e veja se, de
fato, a compra é segura. O impulso e a
pressa podem ser seus maiores inimigos”, finaliza o especialista.
Sergio Vieira é formado em Direito
e assumiu o cargo de sócio-diretor do
escritório Nelson Willians Advogados,
em Manaus, que é, atualmente, o maior
escritório do Brasil e que conta com filiais em todos os estados da federação,
empregando cerca de duas mil pessoas.
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Olimpíadas de Toquio acabaram,
qual dieta pós-olímpica dos atletas?
Dr. Rafael Soares comenta o assunto e indica alimentação apropriada
As olimpíadas já chegaram ao fim
e, normalmente, as pessoas buscam a
alimentação do padrão de alta performance dos atletas. Mas saiba que isso
muda após a intensidade dos treinos
e o gasto calórico das competições.
Para saber mais sobre o assunto, o dr.
Rafael Soares, médico dermatologista
e nutrólogo, explica como deve ser a
dieta dos atletas pós-competição.
Durante o período das olimpíadas, existe um desgaste metabólico
muito grande e, normalmente, uma
diminuição dos estoques de nutrientes musculares desses atletas. Portanto, a alimentação pós-competição
deve ser regenerativa e, para ser regenerativa, ela precisa ser rica em
micronutrientes, que são vitaminas
e minerais. E comumente ela é um
pouco mais rica também em carboidratos, do que na preparação.

De acordo com o médico e nutrólogo, o aporte é de carboidratos de
várias naturezas diferentes, inclusive
os simples - de alto índice glicêmico -,
principalmente depois dos treinos regenerativos. A ideia é que esses atletas tenham a entrada de carboidratos
de baixo índice glicêmico ao longo do
dia, com pontos metabólicos onde receberão os carboidratos de alto índice
glicêmico, normalmente, após as atividades físicas regenerativas.
As atividades físicas regenerativas são de menor intensidade, mas
com maior repetição e um pouco
mais longas que as atividades de preparação. Assim, a entrada dos carboidratos se faz para regenerar o glicogênio muscular.

Já as fontes proteicas não mudam

- elas são as mesmas na preparação
e na regeneração -, porém a quantidade pode ser reduzida gradativamente, ou seja, na primeira semana
após a competição mantém-se a entrada de uma quantidade de proteínas mais alta, e semana após semana
diminui-se, até que um novo ciclo de
preparação comece.
Já as gorduras mantêm-se inalteradas. E uma das coisas mais importantes é a reidratação com um aporte de água, muitas vezes associado à
solução de eletrólitos - as chamadas
“bebidas isotônicas”, que são importantes durante as competições e após
as competições também.
Normalmente um atleta olímpico
tem uma queda de rendimento após
as competições e irá recobrar o rendi-

mento em torno de um mês a 45 dias.
Talvez, ainda, não tão alto nível quanto na competição, mas ele já começa a
iniciar o processo de preparação para
alguma outra competição que possa
surgir - isso se dá comumente com
atletas de esportes coletivos que têm
competições ao longo do ano.
A base da recuperação dos grandes atletas é a alimentação e a reidratação.

Dr. Rafael Soares é médico pela
Universidade Federal de Ciências
Médicas de Porto Alegre, com título
de especialista em dermatologia pela
Associação Médica Brasileira (AMB) e
Sociedade Brasileira de Dermatologia
(SBD), assim como pós-graduação em
nutrologia pela Associação Brasileira
de Nutrologia.
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Bolsa de Valores de São Paulo: Momento histórico.
Quando uma mulher discursa na cerimônia de
lançamento de um produto listado e reforça em
seu discurso a importância da diversidade
Chefe de crescimento da Hashdex e membro do conselho do Todas Group,
Roberta Antunes, é uma das primeiras mulheres a discursar na B3
A membro do conselho da plataforma digital de impulso de carreiras
femininas Todas Group, e chefe de crescimento da Hashdex, Roberta Antunes,
fez, no dia 5 de agosto último, na B3,
discurso onde ressaltou a importância
da diversidade em um ambiente que
ainda é majoritariamente masculino, no
lançamento do primeiro ETF - Exchange
Traded Funds (Fundos de Investimento)
- verde de bitcoin da B3, o BITH11.

Em raro momento na história da
B3, Roberta Antunes, Chief of Growth
at Hashdex, destacou a independência
financeira como forma de garantir o empoderamento feminino e uma sociedade
mais igualitária. "Aprendi recentemente,
que sou uma das primeiras mulheres a
fazer um discurso de lançamento de um
produto listado na bolsa brasileira. É claro que essa informação de que existem
menos mulheres do que homens em
cargos de liderança no Brasil e no mundo
não é necessariamente nova para mim,
mas o ineditismo da situação, me fez refletir sobre quanto sou afortunada de ter
pessoas incríveis a minha volta, e sobre
nossa responsabilidade como empresa,
de inspirar pelo exemplo, para que novos
líderes criem novas formas de promover a sustentabilidade e a diversidade, e
quero dizer para outras mulheres: quero
muito que você pode ser a próxima! ".
Justamente por defender a equidade de gênero, Roberta tornou-se Board
Member do Todas Group. "Durante muito tempo minimizei o impacto da minha
trajetória profissional na vida de outras
mulheres, mas aprendi que a maioria
delas apontam, justamente, a falta de re-

ferências femininas como fator principal
para impulsionar as suas carreiras. Por
isso, meu comprometimento em aproximar mulheres que conquistaram ascensão profissional com aquelas que estão
em início de carreira. O mais incrível
nesse processo é perceber que quando
uma cresce Todas crescem", enfatiza.

Roberta teve grandes exemplos dentro de casa, com uma mãe que criou ela
e suas duas irmãs, sempre trabalhando,
e conquistou o seu espaço no mercado
de trabalho. "Minha mãe se formou em
engenharia, em uma época em que não
existiam mulheres engenheiras, teve
três filhas e nunca parou de trabalhar,
empreendeu, quebrou e começou de
novo, meu pai também sempre foi um
cara incrível e grande apoiador.
Para a executiva, ser feliz no traba-

lho é uma condição para ter felicidade
na vida. "Sempre busquei me envolver
com projetos que me despertassem
paixão e com times com os quais eu
tenha prazer em compartilhar desafios, e que me façam torcer no fim de
semana para chegar logo segunda-feira, pois temos muitas coisas incríveis
para fazer", ressalta.

Como membro conselheira do Todas
Group, Roberta sente que pode transformar a vida profissional de outras mulheres. "Esse é um papel muito especial
pra mim! A ideia de aproximar mulheres
do mercado de trabalho e de mulheres
que são líderes no seu segmento é muito
poderosa, porque desmistifica a ideia de
líderes perfeitas e revela os desafios que
fazem parte do caminho, mostrando a
todas que é possível!s. Além disso, fico
muito feliz de ver empresas e líderes começando a entender que precisam agir
para criar um ambiente de trabalho que
propiciem o desenvolvimento de carreira femininas, e o Todas é uma plataforma que pode ajudar essas empresas a
alcançar esse objetivo.

Todas Group: Plataforma digital de
impulso de carreiras femininas. Conteúdo e cursos exclusivos sobre aprendizados e habilidades de grandes líderes
do Brasil, agora disponíveis para todas
as mulheres. Inteligência Emocional,
Posicionamento, Comunicação Assertiva, Autopromoção são alguns dos temas. Além de todo conteúdo, acesso a
experiências virtuais como mentorias
mensais em grupo e a oportunidades
profissionais através de parcerias com
headhunters e empresas.
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CNN global demite três funcionários
sem vacina contra Covid-19 e adia
retorno de toda a equipe
Reabertura de todos os escritórios foi postergada para meados de outubro.
CEO anuncia tolerância zero para quem for trabalhar não vacinado
Em memorando enviado aos
funcionários no dia 5/8, o CEO
da CNN global, Jeff Zucker, informou que a reabertura planejada
de todos os escritórios, marcada
para 7 de setembro, foi adiada
para outubro. Em uma demonstração do rigor com que a emis-

sora está tratando a volta às redações, confirmou a demissão
na semana passada de três funcionários de escritórios que já
reabriram voluntariamente, por
terem comparecido ao trabalho
sem terem tomado a vacina contra a Covid-19.

O teor foi revelado no Twitter pelo repórter Oliver Darcy, da
própria CNN, e depois reproduzido pela agência Associated Press.
A emissora não deu detalhes sobre as demissões ou sobre onde
ocorreram os casos.

Fonte: MediaTalks - ALDO DE LUCA 06.08.2021
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ONGs pedem que os refeitórios públicos
usem ovos de galinhas livres de gaiolas
No Brasil, a Proteção Animal é
uma luta árdua e densa. Em tempos
recentes, através do ativismo dos
protetores, representantes do Poder
Público em diversas regiões do Brasil
conseguiram implantar iniciativas,
ainda tímidas, para o manejo populacional de cães e gatos. Ainda de forma inicial, estas ações já começam a
apontar resultados nas localidades
em que elas foram implantadas de
forma eficaz.
Acontece que, quando olhamos
sob um aspecto mais amplo, a não
contemplação de outras espécies
animais impõem a estas uma vida de
constante sofrimento. Aliado a situação, o Brasil não oferece legislação
específica que promova o bem estar
dos animais em situação de fazenda.
A produção de galinhas poedeiras
em gaiolas ainda é vigente no país: segundo SILVA, MIRANDA (2019)* 95%
das instalações de granjas são constituídas por gaiolas. Estas possuem um
espaço reduzido em relação aos critérios exigidos pela União Europeia,
seu espaçamento se assemelha ao
formato de uma folha sulfite tamanho
A4, onde as aves possuem ações diárias extremamente limitadas e estressantes, o que constitui um ambiente
incompatível com a vida, visto que as
galinhas possuem comportamentos
essenciais que necessitam de espaço
para serem praticados, como ciscar,
pastejar, esticar as asas, limpar-se e
empoleirar-se. No sistema de gaiolas as aves vivem comprimidas e são
exploradas ao limite com o intuito de
botar ovos.
Enxergando a necessidade de
expandir os conceitos de uma alimentação mais consciente (“mindful eating”) e alinhada com o meio
ambiente, a ONG Fórum Nacional de

Proteção e Defesa Animal, criou um
programa de orientação jurídico-legislativa que atua com representantes dos Legislativos Municipais e
Estaduais, de forma suprapartidária
que visa a transformação dos processos licitatórios na compra de produtos alimentícios, que sejam priorizadas essas compras com garantias de
bem estar animal.
"O diálogo entre a sociedade civil
e o poder público deve ser uma constante em todas as instâncias, ainda
mais quando se trata do direito dos
animais. Nós do Fórum Animal entendemos que a compra de ovos de
galinhas livres de gaiolas por meio de
licitação para instituições municipais,
estaduais e federais, como creches,
por exemplo, resultará em um enorme impacto para as galinhas que hoje
são mantidos em condições de extrema crueldade em gaiolas, sem poderem realizar seus comportamentos
naturais e expostas a situações extremamente degradantes", comenta Carolina Sampaio Machado, Gerente de
Campanhas do Fórum Animal.
A ação requer que representantes
do Municipal e Estadual indiquem ao

Poder Executivo a inclusão nos processos de licitação a ordem de compra de ovos provenientes de galinhas
livres de gaiola, tal indicação legitima
e incentiva o apoio à mudança dos
sistemas tradicionais para sistemas
com bem-estar animal e permite que
a sustentabilidade democrática seja
disseminada à população. Esta proposta de indicação aliada ao diálogo
entre Legislativo

Executivo também se faz importante para ampliar o debate sobre a
questão das chamadas gaiolas em bateria (modelo de criação evidenciado
em nosso país) para o conhecimento
das pessoas e gerar transformações
positivas nas cidades e nos Estados.
Além de ser um passo importante que
demonstra diretrizes agroindustriais
alinhadas às de países internacionais,
como Alemanha e Reino Unido.
A ONG estima que cerca de 1 milhão de animais serão beneficiados
caso as indicações sejam aceitas e
transformadas em lei, além dos municípios que forem adeptos comporão uma atitude pioneira, visto que
jamais existiu uma iniciativa do tipo
do Brasil.
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Vale do Silício: Especialistas apontam
aprendizados valiosos na terra da inovação
tecnológica

Mais de um ano de pandemia, empresas de tecnologia nunca precisaram tanto dos seus cérebros e ideias
para continuar inovando e criando
soluções em um mundo que mudou
rapidamente. Nesses últimos meses,
o contato pessoal teve que ser mínimo, mas nunca as soluções "além da
caixa" foram tão valiosas. E, segundo
especialistas, a busca por esses resultados foi o motor das empresas e
pessoas que trabalham no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), maior polo
industrial em inovação e tecnologia
que existe na atualidade.
Pesquisas sugerem que a busca
de soluções para amenizar os impactos da pandemia será cada vez mais
necessária. No Brasil, a cultura em relação a importância da inovação para
a sobrevivência dos negócios também
vem crescendo. Segundo pesquisa da
CNI (Confederação Nacional da Indústria), 83% das empresas acredi-

tam que investir na área será vital na
pós-pandemia. Esse número vem se
consolidando desde o início da década de 2010. Em 2012, haviam 2.519
startups cadastradas na Associação
Brasileira de Startups (ABStartups).
Em apenas cinco anos, o número saltou para 5.147, mais que o dobro.
Se já naquela época, criar soluções
tecnológicas tinha uma importância
fundamental para o avanço da economia e do mercado como um todo,
agora, isso fica ainda mais evidente.
E trata-se de dominar um mundo que
"está começando do zero", ou em "renascimento", como define Natasha de
Caiado Castro, CEO da Wish International.
"O mundo está recomeçando, vivemos uma oportunidade única, de
mudarmos para melhor, mas com
uma bagagem importante, de conhecimento e com a maturidade que ad-

quirimos até aqui. Estar no local mais
disruptivo do globo, convivendo com
as pessoas mais engajadas em causas,
e que dominam as tecnologias mais
revolucionárias é inspirador. Testemunhar a história é revolucionário.
Muitos dos cérebros mais criativos
estão aqui, com pessoas que naturalmente questionam e mudam o status
quo no nosso dia a dia", considera ela.
NETWORKING
E GENEROSIDADE

Para Natasha, trazer sua empresa, a Wish International, para o Vale
foi recolocar a companhia como uma
ponte entre os clientes dentro desse
ecossistema que é inovador, segundo
a executiva.
"Há mais de 20 anos, quando eu
estudava em Berkeley, vi a generosidade nas trocas de informações, no
networking, característica principal
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que nasceu com a vinda da família
Stanford para o Oeste, bem relacionada no universo político e econômico.
Como eles criaram um ambiente de
diversidade, fundando uma universidade sem ensino religioso e aceitando mulheres, trouxeram espíritos
livres, como dos fundadores da HP e
todos que vieram na sequência. Nosso objetivo na Wish é ajudar a conectar os pontos, achar os caminhos e
soluções", diz a CEO da empresa especializada nos segmentos de MICE
- Meetings, Incentives, Conventions
and Exhibitions - e IDX - Innovation
and Disruptive Experience.
IMUNIZAÇÃO COM
SOPRO DE VIDA

"Estamos com 85% de vacinados
agora, imunização de rebanho de
verdade e com capacidade de ajudar
quem precisa. Com isso, já estamos
reabrindo o mundo e conseguimos
ver o futuro no nosso dia a dia, sem
máscaras, sem medos", aposta Natasha. Os "pequenos prazeres" da
vida, como define a empresária, estão
ganhando a importância que tiveram
em outros momentos de situações extremas. A pandemia pela qual acabamos de passar é um deles, aponta ela.
As relações pessoais ou networking,
que ficaram de lado por tantos meses,
agora são prioridade.

"Recentemente estive com cinco
amigas em uma mesa novamente e
conseguimos perceber como aquele
momento do reencontro e das interações sociais era histórico e importante. Trabalhamos em diferentes
setores e, como mulheres, representamos parte dessa revolução em
lideranças das empresas. Mas estávamos lá falando também de outros
assuntos. Precisamos do networking
para trabalhar, mas também das relações sociais como um tudo, em
nossa vida. E é esse momento que
estamos vivendo, da redescoberta
das relações pode ser uma chance
para recomeçar de uma outra forma,
melhor", finaliza.

Natasha de Caiado Castro, CEO da Wish International.

CAPITAL INTELECTUAL E
REINVESTIMENTO

Bret Waters, professor de empreendedorismo em Stanford e investidor profissional em diversos segmentos de negócios, concorda com
Natasha, da Wish: a capacidade dos
agentes que trabalham no Vale do Silício de se reinventar ensina a importância da "cultura do reinvestimento".

"Reinvestimento de capital financeiro e reinvestimento de capital intelectual. Aconteceu quando Leland
Stanford decidiu pegar todo o dinheiro que ganhou como empresário e
investi-lo na criação de uma grande
universidade. Aconteceu quando um
garoto de 16 anos chamado Steve
Jobs ligou para Bill Hewlett (da HP)
e pediu algumas peças de reposição
e um emprego", exemplifica. Aconteceu quando os fundadores do PayPal
pegaram os US $1,5 bilhão que conseguiram do eBay e, em vez de se aposentar, financiaram e/ou fundaram o
Yelp, LinkedIn, Tesla, Facebook, SpaceX e um monte de outras empresas".
Para ele, essa ‘reciclagem do ca-

pital’ e a mentalidade de crescimento
contínuo, de reutilizar o capital e não
acumulá-lo apenas em grandes fortunas é uma visão que será cada vez
mais importante em um mundo como
o de agora, em que nos percebemos
muito próximos e sabemos que a atitude de alguém do outro lado do globo também pode nos afetar.

"Todos no Vale do Silício hoje
querem ganhar algum dinheiro e depois se tornar um investidor anjo. É
essa cultura de reinvestimento que
criou o motor econômico que é hoje",
constata.
NÃO HÁ INOVAÇÃO SEM
"ALGUM FRACASSO"

"O fracasso é aceito no Vale do
Silício. Porque a inovação não acontece sem algum fracasso. Somente
quando você desiste do medo do
fracasso, a verdadeira inovação pode
acontecer. (...) A grande empresa de
empreendimentos Andreessen Horowitz está construindo um novo
escritório em San Francisco e os sócios não terão mais escritórios designados, porque a expectativa agora é
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que todos trabalhem remotamente
e só venham ao escritório de vez em
quando. Então, estamos entrando em
um mundo "independente de locais",
onde não importa mais de onde você
faz negócios. Isso é realmente um
grande negócio", elogia.
MAIS RÁPIDO
DO QUE NUNCA

Não é só a capacidade de reinvenção que mostra a resiliência do
Vale do Silício, como apontaram Natasha e Brent. Para Edward Leaman,
um dos maiores especialistas em
branding do mundo e professor da
Universidade de Stanford,a velocidade com que o Vale muda e se adapta
de forma eficaz e inovadora, é o que
permitiu que as empresas da região
conseguissem continuar produzindo
o que fazem de melhor.
"O Vale do Silício nunca parou durante o Covid-19. Reagiu à pandemia
aumentando a velocidade da inovação,
flexibilidade, adaptação e resiliência,
trazendo para o presente o que parecia no futuro. O Vale do Silício possui
uma incrível inteligência e visão sobre como criar um mundo melhorado
por meio do empreendedorismo é um
lugar que mantém a tensão em torno
disso, recompensando a vitória incrivelmente bem", analisa.

"É um ambiente totalmente aberto às possibilidades. Um lugar onde
não existem fronteiras e limites para
que inovações possam ser criadas
através de empreendedores de coragem, trabalho árduo e energia. É
realmente um ambiente de sistemas
abertos para mudança e inovação",
conclui.
CONSTRUIR COM PESSOAS

Construir com o cliente e não
para o cliente. Diversidade de pessoas e ideias. A abertura que as empresas do Vale do Silício sempre deram
para todos, desde colaboradores até
estudantes e empresários, é um dos
alicerces que explicam o seu sucesso,

Mirelly Vieira de Moraes, CEO e cofundadora da Verbena Flores

afirma Felipe Lamounier, da Startse
e Head de Operações internacionais,
além de responsável de operações no
Vale do Silício, China, Israel, Portugal,
e outros países fora do Brasil.

"Vivo no Vale do Silício há seis
anos e, basicamente nas últimas cinco décadas, tudo que impactou nossa vida, no sentido de tecnologia, foi
criado aqui: desde computadores,
até a primeira conexão da internet,
smartphones, até tecnologias mais
recentes como Facebook, Google,
Arbn, Twitter, Uber, todas criadas
aqui", revela.
SIMPLICIDADE NO DIA A DIA

"Eu sou formado em Computação, e aqui é a Meca da tecnologia.
Todo mundo ligado a essa área quer

estar e conviver com esse lugar, e estar entre os melhores do mundo nessa área. Antes de vir para cá, a minha
cabeça era muito voltada para tecnologia, o que eu conseguiria desenvolver do ponto de vista tecnológico,
técnico, hard skills, etc. e quando eu
cheguei aqui o que mais me surpreendeu foi a forma como as pessoas,
os empreendedores, pensam e agem.
O que eu aprendi no Vale com as pessoas é envolver o cliente na construção do seu produto desde o primeiro dia, construindo junto com ele e
fazendo melhorias incrementais a
partir dos feedbacks posteriores à
construção", detalha.
Outro ponto, segundo ele, é a
simplicidade: "Fazer melhorias incrementais a cada dia. A cada dia
evoluir o seu produto, não pensar na
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mágica ou sorte. Todas as histórias
de sucesso ocorrem depois de anos
de obstinação e dedicação pura a um
objetivo. A grande vantagem do Vale é
que ele agrega dezenas de milhares de
pessoas com esse nível de work ethic
e criatividade empresarial, criando
um ambiente de alta performance e
inovação onde essas conexões e sinapses se potencializam", avalia Antônio Ermírio de Moraes Neto, CEO e
cofundador da XP Health.
PENSAR GRANDE
NÃO É ARROGÂNCIA

"O Vale do Silício nos ensinou que
pensar grande não é arrogância e que
somos capazes de construir coisas
incríveis. Aprendemos que há limite
para a criatividade humana e isso só
é possível porque aqui existem todos
os recursos necessários para inovar.
O Vale tem o mais poderoso ecossistema de empreendedorismo do
mundo", comenta Alê Hadade, CEO da
Birdie, Board Member da Privalia e da
Arizona, Endeavor Entrepreneur.
Alê Hadade, CEO da Birdie, Board Member da Privalia e da Arizona, Endeavor Entrepreneur

solução pronta, trabalhar com o conceito de MVP, que é Minimum Viable
Product. Aquilo que é minimamente
viável para lançar, ou testar e colocar
no mercado, é uma das coisas mais legais que eu fui impactado quando eu
cheguei aqui. É que uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Reid
Hoffman, fundador do Linkedin.

Hoje à frente de uma das maiores
Venture Capital daqui do Vale do Silício, ele diz: se você tem vergonha da
primeira versão do seu produto é porque você lançou o seu produto tarde
demais. Esse é o mindset, (...) um dos
grandes ensinamentos", fundamenta.
UMA BOA OBSESSÃO

"O Vale tem me ensinado a importância de ser obcecada por atin-

gir uma experiência de cliente excepcional. Atingir isso passa por se
reinventar o tempo inteiro tendo um
growth mindset, uma atenção incrível aos detalhes e continuamente sonhar grande.
O Vale ensina que o impacto que
você pode ter no mundo é uma função do nível de esforço que você e o
seu time colocam ao longo de anos de
estudo e dedicação para uma causa",
Mirelly Vieira de Moraes, CEO e cofundadora da Verbena Flores.
NUNCA FOI SORTE

"Você pode achar que as histórias
de Elon Musk, Jeff Bezos, ou outros
empreendedores menos conhecidos,
aconteceram por acaso ou por sorte.
Mas não existe over night success,

A diversidade de pensamentos e
o ambiente de negócios também são
pontos levantados pela palestrante
Giuliana Hadade, da Betafly Brandmakers: "Aqui o que mais importa é o
que você está construindo e não qual
roupa você usa, ou qual carro está dirigindo, ou o tamanho da sua conta
bancária. A competição aqui é muito
grande e lidar com a pressão é necessário para a saúde mental e física.
É o conjunto desses valores, explicitados por quem está no Vale, que faz
deste local único no mundo, resume
Natasha de Caiado Castro, da Wish
International, empresa cuja missão é
também unir esses cérebros. "É um
ambiente que une o que há de melhor
no mundo em termos de negócio, inovação e tecnologia: diversidade, valores, ambiente de competição de alto
nível e abertura para novas ideias e
mentes. Não há nada parecido por aí
e, por isso mesmo, há grandes lições a
serem aprendidas".
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ROBERTO BRANT

Órfãos da política
Advogado, exDeputado Federal,
ex-Ministro da
Previdência Social

As comparações internacionais são o melhor instrumento
para avaliarmos a qualidade do
Governo, do Parlamento e da
política em geral. Estes julgamentos, no plano interno, são
prejudicados pela polarização
natural que separa as pessoas
dentro de um mesmo país. As
investigações modernas sobre
a opinião política têm verificado que é a emoção, não a razão,
o que determina em instância
final o julgamento político. São
os afetos que ditam a última
palavra e os afetos são quase
sempre incompreensíveis. Por
isto é tão difícil e até mesmo
raro, que partidários e opositores alcancem um entendimento
comum sobre qualquer coisa.

Isto não significa que Governo
e Parlamento estão acima de
qualquer juízo imparcial. Pelo
contrário, há muitos critérios
objetivos para este julgamento.
Um bom recurso é observar o
que se passa em outros países.
O mundo todo está lutando
para se recuperar da tragédia
humana e econômica provocada pela pandemia, mas há
exemplos de governos que estão não somente reparando os
danos causados, mas se mobilizando para grandes e importantes mudanças.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Todos sabemos do profundo
grau de polarização que alcançou a política americana após a
eleição de Donald Trump. Pela
primeira vez na história daquele país, militantes radicais
chegaram ao ponto de invadir
o edifício do Congresso e ameaçar a integridade física de seus

integrantes, quando se reuniam
para a sessão de homologação
dos resultados eleitorais.

Passados poucos meses da
posse de Joe Biden, a Administração e o Parlamento, num
acordo bipartidário, conseguiram aprovar um gigantesco
programa de investimentos
públicos, com aumento do déficit e da dívida, para relançar a
economia do país e acabar com
o desemprego. Presidente, senadores e deputados cuidando
do interesse dos americanos,
não da política

Do outro lado do oceano, um
país eternamente em crise, a
Itália, parece que despertou
para os problemas reais da sua
população. Depois de assistir
à demolição do seu sistema
político e partidário no curso
de uma larga operação judicial
contra a corrupção e ver os
velhos políticos serem substituídos, primeiro por um magnata da imprensa, sem ideias
ou valores, e depois por um
comediante de televisão aliado
a bolsões da direita radical, a
política italiana recuou quando estava no limiar do abismo,
empobrecida e sem esperança.
Formou-se um governo completamente novo e diferente,
liderado pelo antigo presidente
do Banco Central Europeu, que
presidiu a recuperação da economia europeia após a crise de
2008, o economista Mario Draghi. Em seis meses estabeleceu
bases firmes para a revitalização
do país. Para começar, acelerou
a vacinação e já superou a Ale-

manha, a França e a média dos
países europeus em população
vacinada. Agora está implantando um enorme programa de
investimentos, mobilizando 235
bilhões de euros para investimento nos próximos cinco anos,
o que faz da Itália o país europeu que mais está investindo no
crescimento de sua economia.
A política, mesmo nos lugares
mais improváveis, sempre pode
salvar um país e sua democracia.

Enquanto isto no Brasil, Governo e políticos estão fazendo exatamente o contrário. O Presidente só pensa nas eleições de 2022
e sua agenda só tem desfiles de
motocicletas e tentativas de mudar as regras eleitorais para facilitar o seu caminho ou pôr em
dúvida sua eventual derrota. Em
vez de crescimento econômico
e investimentos sociais, temos a
luta pelo voto impresso e as disputas com o Tribunal Eleitoral.
Na sua cabeça o Brasil é um país
sem problemas, está todo mundo rico e feliz.
Os políticos no Congresso também não fazem outra coisa.
Discutem e votam até de madrugada, mas apenas para mudar as leis para facilitar suas
próprias eleições. Todas as demais questões passam bem ao
largo. Para eles também o Brasil é um país rico e feliz.

Há quarenta anos o Brasil cresce menos que a maioria dos países. O desemprego é o maior
de nossa história. Grande parte
da população vive na pobreza.
O Brasil é um país rico de recursos, mas órfão da política.
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PAULO RABELLO DE CASTRO

O alto preço das escolhas
Economista
e escritor.
Ex-presidente
do IBGE e do
BNDES

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Está no texto sagrado, Êxodo
20:5: “...sou Deus zeloso, que
visito a iniquidade dos pais nos
filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam”.
Esta é, sem dúvida, uma das
passagens intrigantes da Bíblia.
Moisés não afirma que os filhos
levarão a culpa pela maldade
dos pais. Mas constata uma realidade dolorosa, a de que nem
Deus dá conta de impedir que
a iniquidade de uns arrase o
futuro de seus próximos. A “impotência divina” contra a iniquidade - o tipo de erro malicioso
e persistente, capaz de causar
grande mal – nos serve de alerta sobre o altíssimo preço das
más escolhas.

O ambiente brasileiro nos invoca
a atualidade do alerta mosaico.
Vivemos um tempo propenso à
adoração de bezerros de ouro.
Nossa geração cava um buraco de tamanho tal que poderá
comprometer o destino das
próximas, nossos filhos e netos
“até a quarta geração”. Nossos
bezerros de ouro são, hoje, as
crenças baseadas em falsas soluções e caminhos sem saída,
clicados em redes sociais por
líderes políticos mentirosos,
dispostos a qualquer maldade
para se perpetuarem no usufruto do poder. E não são poucos.
Colecionamos iniquidades, seja
por ignorância dos líderes, seja
por pura perversidade deles. A
pandemia nos traz uma lição
amarga: bilhões e bilhões foram
desperdiçados no falso combate
ao vírus e sua disseminação. Não
só por sobrepreços praticados
de modo generalizado. Também
por desvio de verbas de sua

finalidade específica. Os leitos
de enfermaria e de UTI do País
tiveram aumento desprezível,
frente aos bilhões supostamente
gastos no SUS. O chamado “orçamento de guerra”, aprovado
em 2020, pelo Congresso, sem a
mínima previsão de controles de
gastos, gerou uma pandemia de
dinheiros jogados fora, inclusive
nos auxílios emergenciais concedidos a rodo, até para quem
de nada precisava.

Mais grave tem sido a repercussão da gastança de ontem sobre
a curva da inflação de hoje. A
explosão do gasto público, não
compensada a tempo pelo inerte Banco Central, gerou uma inflação que retorna ao pior período de Dilma Rousseff. As tardias
providências de aumento de
juros para frear a desarrumação
da economia mostram como ficará caro para a sociedade brasileira a conta da má regência das
variáveis econômicas. O governo
Bolsonaro começou incontrastável, com a faca e o queijo na mão.
Mas foi escolhendo caminhos
sem saída e, assim, perdendo
seus melhores colaboradores.
O guia da caminhada revelou-se um cego vagando pelo vasto deserto. A estéril tentativa
de enviar pedaços de reforma
tributária para exame no Congresso -como ainda no recente
episódio da suposta “reforma”
do Imposto de Renda, texto já
retalhado e destroçado pelo relator na Câmara – revela o grau
de absoluto despreparo de uma
equipe conduzida ao poder pelo
bezerro de ouro da mensagem
bolsonarista, ao prometer nos
livrar da “sanha comunista” para

conduzir o País, finalmente, ao
oásis liberal. Quanta decepção.

O desastre da travessia desse
deserto de inteligência, usando a bússola quebrada de um
personagem caricato de série
Netflix, nos empurrou, literalmente, ao impasse da última
gota d’água no cantil. Ninguém,
neste bíblico governo, conseguiu agir para prever e conter
o dano do esgotamento dos
reservatórios hídricos. Chegamos, neste agosto, a um nível
ínfimo de reserva de água para
consumo humano, industrial e
para gerar energia. As consequências da iniquidade dos nossos
gestores em Brasília serão de
proporções bíblicas. A inflação
ganhará mais alguns pontos, os
juros correndo atrás, enquanto
a recuperação da economia e a
geração de novos empregos definhará. A iníqua gestão do País,
agravada pela criminosa manipulação da pandemia, agora até
com a ameaça de o governo não
honrar suas dívidas em precatórios, agindo como um caloteiro qualquer, põe no colo dos
brasileiros uma condição quase
bíblica de arcar com as consequências do grande desastre
por mais alguns anos, senão
gerações.
Mas ainda dá tempo. Sempre há
caminho certo. Mas a condição
para nossa redenção, em 2023,
exigirá firme repulsa dos eleitores à adoração dos bezerros
de ouro da política brasileira.
Já desconfiamos quem eles são.
Por enquanto, contudo, percorreremos um descaminho contra o qual nem Deus é remédio.
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STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

Dos talibãs de lá e de cá
Empresário, exPresidente da FIEMG
– Federação das
Indústrias de Minas
Gerais.

Os olhos vidrados na TV e comentários por todos os lados:
olha o que está acontecendo
em Afeganistão. Veja a derrota dos Estados Unidos e grande vitória dos talibãs. Coitadas das mulheres e crianças.
Em resumo um horror de que
está acontecendo e em especial da nossa compreensão do
que acontece por lá.

No Brasil, fora os diplomatas e alguns oficiais, não
temos especialistas nem naquele país e nem na região.
Nenhum centro de estudos
internacionais e nenhuma
universidade possui pesquisadores da região e em especial do Afeganistão. O que
pretendemos saber vem de
fontes ocidentais e em especial da imprensa norte-americana. E nos vinte anos de intervenção norte-americana,
e se somamos a ela dez anos
de intervenção soviética, não
melhorou o nosso entendimento sobre o que lá está
acontecendo. Comparando,
mal sabemos o que acontece
na Bolívia, quiçá por lá.
Mas, o que aconteceu e vai
acontecer nos afeta, e muito.
Em primeiro lugar, um dia os
Estados Unidos teriam que
Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

sair de lá. O cemitério dos
impérios, como chamam os
entendidos o Afeganistão, já
enterrou Grã Bretanha, União
Soviética e agora os Estados
Unidos. O custo para Estados
Unidos se tornou inviável. E
esse dinheiro pode ir para
obras e programas sociais.
Agora, dizer que a saída foi
uma derrota, é ridículo. Porque a entrada e permanência
nesta guerra, já foram por si
só, uma derrota. E todo final
da guerra é caótico, confuso
e triste. E sempre traz incertezas sobre o futuro dos envolvidos. As guerras deixam
cicatrizes profundas em pessoas, nas nações e nos estados. Portanto, este livro não
foi fechado, mas abriu-se somente um novo capitulo.

O povo, aquele que nos esquecemos quando falamos
da política internacional, no
Brasil, está se lixando para
que acontece por lá. As preocupações são outras e no
fundo muito parecidas com
as das povo afegão: emprego, educação, justiça, saneamento, água, comida. Sim,
fome. Por outro lado, quando
comentamos o que acontece
lá, nos esquecemos também
que nada entendemos da

religião islâmica, pouco presente no Brasil, e muito menos das leis sharia oriundas
desta religião.
Também, pouco podemos entender como um povo resiste
por 30 anos à presença dos
invasores estrangeiros. Invasor estrangeiro, é o chamavam os alemães na segunda
guerra: okupator. E viver sob
jugo de quem seja, em nome
de valores que for, é terrível.

Afeganistão do futuro é uma
incógnita para nossos valores
ocidentais. Ainda um grande
produtor de heroína, rico em
minerais, não será uma país
nos moldes de democracias
ocidentais. E antes e mais
nada esperamos que não seja
um celeiro de terrorismo internacional. Como nos últimos vinte anos com trilhões
de dólares, que por exemplo
poderiam pela metade deste
dinheiro, erradicar a fome
no mundo, e com tantas vidas perdidas, não se consegue entender o que acontece
por lá, também agora só tem
de sentar e esperar para ver
como os acontecimentos vão
se desenrolar. Um pouco do
estilo, se correr o bicho pega,
se ficar o bicho come.
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SERGIO ROGERIO DE CASTRO

Voto em José e elejo o João
Engenheiro,
empreendedor,
conselheiro da Escola
de Associativismo; ExSenador pelo Espírito
Santo e ex-Presidente
da Federação das
Indústrias do Estado
do Espírito Santo.

Não dá! Andar para trás, com
uma rapidez que não é usual
na Câmara dos Deputados,
para cancelar um avanço
aprovado há tão pouco tempo, é algo ilógico e irracional!
Nossa maioria de deputados
federais aprovou o cancelamento de um avanço que
ainda nem foi testado para
a Câmara Federal, o fim das
coligações partidárias. O que
querem com isso? Mais partidos políticos? Uma grande
quantidade de partidos não
melhora a representação política e nem o funcionamento do nosso sistema político.
Muito pelo contrário!
Estive Senador Suplente e assisti à discussão e à aprovação
da Emenda Constitucional 97
de 4 de outubro de 2017 no
Senado Federal, de autoria do
meu Senador titular Ricardo
Ferraço. Foi aprovada no primeiro turno com 62 votos favoráveis e no segundo turno
com 58. Em ambos os turnos,
nem um voto contrário.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Essa emenda constitucional,
só testada na última eleição
de vereadores, em 2020, não
permite coligações partidárias nas eleições proporcionais (vereadores, deputados
estaduais e deputados federais), cria a cláusula de barreira, que estabelece parâmetros de desempenho eleitoral
a serem cumpridos pelos par-

tidos para que tenham acesso
aos recursos dos absurdos e
bilionários fundos partidário
e eleitoral e ao tempo de propaganda “gratuita” nas rádios
e televisões.

Para mim, na ocasião, a
emenda ainda se mostrava tímida em suas pretensões. Os
prazos estabelecidos para conhecermos resultados eram
longos para a urgência que o
tema tratava: acabar com a
enorme distorção de um voto
em um candidato ser capaz
de eleger outro candidato de
outro partido, desestimular a
abusiva, suspeita e desenfreada criação de novos partidos
políticos e reduzir a quantidade de partidos existentes.

Mas o tempo passa rápido
e vejam como a pretensão
da Emenda Constitucional
97/2017 está se realizando:
o fim das coligações em 2020
(primeira e única eleição em
que a emenda valeu) reduziu
em 73% (setenta e três por
cento) o número de partidos
com representação de vereadores eleitos, em especial
nas pequenas e médias cidades. Câmaras de Vereadores
com até 6 partidos agora são
82% dos municípios contra 50% em 2016 (mais um
indicador de que a emenda
constitucional já colheu resultados positivos). Muito
alentador para os objetivos

maiores desejados. Por que
então voltar atrás, senhores
deputados federais? Votaram
para voltar com as coligações
num acordo para não aprovar o projeto que criava o
“distritão“? O “distritão” poderia ser derrotado por um
esforço maior de articulação
política e convencimento dos
deputados de que é uma péssima proposta.
Há cerca de trinta anos, o
povo brasileiro deseja que
o sistema político seja mais
simples e que os eleitos representem efetivamente os
seus eleitores. Os partidos
políticos são associações
privadas das mais complexas e é justamente por isso
que devem existir em menor
número, ter um ideário com
propostas básicas a serem
respeitadas e praticadas pelos filiados/associados, não
ter “donos” e nem receber
recursos públicos para sua
manutenção. São associações
privadas e, como tais, devem
ser mantidas pelos seus associados e apoiadores em função dos serviços que prestam
a esses associados e à sociedade. Os candidatos devem
utilizar recursos pessoais e
recursos arrecadados na forma da legislação vigente.
Que o Senado atue firmemente para evitar esse grande retrocesso.
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STJ não aceita que cobertura pague
quota de condomínio maior e afirma
que fração ideal é abusiva e injusta
Vice-presidente da
Comissão Especial de
Direito Imobiliário
da OAB Federal
- Presidente da
Comissão de Direito
Imobiliário da
OAB-MG - Advogado
e Diretor da
Caixa Imobiliária
Netimóveis Conselheiro do
Secovi-MG e da
Câmara do Mercado
Imobiliário de MG

O Ministro Marco Buzzi do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) ao julgar o Agravo em
Recurso Especial nº1837019,
negou a pretensão do Condomínio do Ed. Murano, que
insistia em utilizar a fração
ideal para cobrar quota de
rateio em valor maior da cobertura, apesar dela utilizar
os serviços e as áreas comuns
da mesma maneira que os
demais apartamentos. Na sua
sábia decisão, publicada no
dia 1º/07/21, o Ministro do
STJ deixou claro ser indiscutivelmente injusta a cobrança da quota de condomínio
calculada com base na fração
ideal do terreno que força o
proprietário da cobertura pagar a mais que os apartamentos, pois se revela abusiva.
Essa decisão do STJ vem a
confirmar o acerto da tese
que defendemos no processo
julgado em março de 2021,
pela 16ª Câmara Cível do
TJMG, no qual nove coberturas que pagavam 148% a
mais que os apartamentos
tipo comum, ganharam o direito de pagar o mesmo valor que os demais 372 apartamentos localizados num
grande empreendimento em
Belo Horizonte-MG.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Essas duas recentes decisões
confirmam a tese que defendemos há 26 anos, que procura elucidar os equívocos
decorrentes da falta de aprofundamento na matéria, pois

a fração ideal foi implantada
na Lei do Incorporação em
Condomínios (Lei 4.591/64)
para dividir despesas de
construção. É inadequado
tratar o rateio de despesas
de conservação e manutenção das áreas comuns (que
estão localizadas fora dos
apartamentos) como se fosse um imposto (IPTU e ITBI).
O fato de a cobertura ter valor venal maior que o de um
apartamento tipo comum não
justifica que seu proprietário
pague quota de condomínio,
em percentuais que variam
de 50 a 150%, a mais do que é
cobrado do apartamento tipo.
Vejamos parte da decisão
do STJ, publicada no dia
1º/07/21, que merece reflexão diante da sua clareza:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1837019 - AL
(2021/0039364-3)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPESAS CONDOMINIAIS.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE CONSIDEROU
A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA ATRAVÉS DE CÁLCULO REALIZADO COM BASE NA FRAÇÃO
IDEAL DE CADA UNIDADE
AUTÔNOMA. [...] DESCABIMENTO DE COBRANÇA A
MAIOR DA TAXA CONDOMINIAL ÀS UNIDADES COM
MAIOR FRAÇÃO IDEAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO
NÃO PROVIDO.”

E

Nas razões de recurso especial (fls. 84-100, e-STJ),
a recorrente apontou, além
de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 1.336,
I, do CC e art. 12, §1º da Lei
4.591/64, sustentando que
a convenção condominial
prevê expressamente a divisão das taxas condominiais em fração ideal.
[...]
Decido.
É que, de fato, ao se considerar que a taxa de condomínio possui o condão de
arcar apenas com serviços
relativos às áreas comuns
do edifício, os quais são
prestados de forma igualitária para todos os condôminos (a exemplo de asseio, limpeza, conservação,
reparação de dependências
comuns, assim como pagamento de funcionários e
administrador), tem-se que
a cobrança da taxa condominial calculada com base
na fração ideal do terreno
de cada unidade se revela
abusiva e, indiscutivelmente, injusta, posto que onera
em demasia o condômino
que reside em apartamento de maior proporção e,
em contra ponto, beneficia
indevidamente os demais
moradores do condomínio
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edilício que possuem unidades de menor área”.
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA
E PROPORCIONALIDADE SE
SOBREPÕEM AOS ARTIGOS
12 DA LEI 4.519/6 E 1.336,
I DO CC
Gera satisfação aos advogados
que atuam no Direito Imobiliário a expectativa dos magistrados estarem observando a
prova pericial que possibilita
decisões com maior acerto,
que prestigiam os princípios
da isonomia e da proporcionalidade, à função social do
contrato e à boa-fé. O que se
paga na quota de condomínio decorre do que está
disponível e passível de ser
utilizado de forma igual nas
áreas externas aos apartamentos. Portanto, seja qual
for a unidade (apartamento
ou cobertura) estando ocupada ou vazia, cabe ao seu
proprietário pagar o mesmo valor pela conservação e
manutenção.
Ninguém questiona ser ilegal
a fração ideal nos condomínios, pois ela é prevista na
Lei, sendo correta sua aplicação quando se trata dos
custos da construção. O que
contestamos é sua utilização
equivocada em alguns casos
onde há unidades de tamanhos diferentes, pois a regra
do inciso I, do art.1336 não
pode ser sobrepor aos artigos
157, 422, 884, 2.035 do mesmo diploma legal.
COBRAR A MAIS DE LOJA
PELO QUE NÃO UTILIZA É
ILÓGICO

Basta vermos que no caso de
uma loja térrea com 600 m²,
com frente para a via pública,
localizada sob o edifício com-
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posto por 20 apartamentos
de 100 m² cada. Tendo a loja
fração ideal 500% maior que
um apartamento, consistiria
num absurdo cobrar da loja
5 vezes o valor da quota do
apartamento para pagar os
custos com porteiros, faxineiras, elevadores, garagem, áreas de lazer, água e luz que são
usufruídos apenas por quem
reside nos 20 apartamentos.
Basta ser racional, honesto
e fazer contas para perceber
ser ilógico o uso da fração
ideal para cobrar a mais da
loja que não tem qualquer
benefício. Cobrar a mais de
quem não gasta a mais é
abusivo e injusto, tendo isso
ficado expresso em várias decisões, dentre elas a do TJMG
e a do STJ de 1º/07/21.
CONSTRUTORAS
DEIXARAM DE UTILIZAR
FRAÇÃO IDEAL

Diante das inúmeras perícias
de engenharia, que reiteradamente, confirmam que as despesas decorrem dos serviços
prestados nas áreas comuns
(porteiros, limpeza, área de
lazer, etc.), e sendo impossível provar que a cobertura
os utiliza mais que os apartamentos tipo, ficou evidente
que o rateio deve ser igualitário, pois a própria Lei proíbe
que um condômino utilize
mais a área comum que o outro (art. 19 Lei 4.591/64 e art.
1.335 CC).
Com o melhor entendimento das Leis constata-se que a
cada dia aumenta o volume
de construtoras que deixaram
de utilizar a fração ideal para
dividir despesas de conservação e manutenção. Essas
empresas são dirigidas por
engenheiros que dominam
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a lógica, a matemática e que
evoluíram na compreensão
das diferenças entre os artigos 12 e 24 da Lei 4.591/64,
pois antes eram induzidos a
erro por confundirem os conceitos jurídicos de imposto,
taxa e quota de rateio.
DIFERENÇA ENTRE
CONDOMÍNIO GERAL E
CONDOMÍNIO EDILÍCIO

O condomínio geral, previsto
no art. 1.315 do Código Civil
(CC), que se aplica a um bem
(casa, carro, terreno, etc.) que
tem vários coproprietários
que exercem o mesmo direito
sobre o mesmo, sendo este
indivisível, contém regras
bem diferentes que as aplicáveis no condomínio edilício.
Quem compra um apartamento adquire dois tipos de
propriedade, que têm formas
de usos diferentes, conforme
artigos 1.331 a 1.336 que reproduzem os artigos iniciais
da Lei 4.591/64.

A primeira propriedade é
a unidade (área privativa)
que se paga conforme seu
tamanho/custo, sob a qual
somente seu dono usufrui
plenamente, de forma isolada, arcando com sua pintura,
manutenção, reforma, etc,
que sendo uma cobertura,
obviamente tem maior despesa. A segunda propriedade
são as áreas comuns, que se
localizam fora das coberturas e apartamentos, sendo
que sobre essa propriedade
coletiva a própria Lei (art. 19
da 4.591/64 e art. 1.335 CC)
determina que todos podem
e devem utilizá-la igualmente, sendo proibido qualquer
dos proprietários utilizá-las
em maior grau de forma a
impedir o mesmo uso por
outra unidade.
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DECISÃO DO TJMG
CONFIRMOU A SEPARAÇÃO
DAS DESPESAS
A Lei do Incorporação criada
em 1964 visou propiciar a
venda de unidades que ainda
não existem, que serão negociadas na planta e em construção e, por isso, estipulou
que cada comprador pagaria
seu custo conforme o tamanho do apartamento, sala ou
loja edificada. Dessa forma, a
Lei nº 4.591/64 estabeleceu,
na sua 1º parte, que trata da
construção o seguinte:

Art. 12. Cada condômino
concorrerá nas despesas
do condomínio, recolhendo,
nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que
lhe couber em rateio.

A brilhante decisão do TJMG
que igualou a quota das coberturas à dos apartamentos,
esclareceu que foi ignorado
por décadas que rateio de
obra, prevista na Lei de Incorporação, que prevê a venda na
planta (art. 12), não tem qualquer relação com o art. 24,
que prevê as despesas após
a entrega do prédio pronto e
sua efetiva ocupação, pois essas consistem em despesas de
serviços conservação e manutenção das áreas comuns.
Art. 24. Haverá, anualmente,
uma assembleia geral ordinária dos condôminos, convocada pelo síndico na forma
prevista na Convenção, à qual
compete, além das demais
matérias inscritas na ordem
do dia, aprovar, por maio-
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ria dos presentes, as verbas
para as despesas de condomínio, compreendendo as
de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus
serviços e correlatas.
Essas despesas das áreas comuns não podem ser tratadas como se fossem o IPTU,
pois tais áreas não são utilizadas a mais por qualquer
unidade. Imputar à cobertura pagamento maior consiste em enriquecimento sem
causa dos donos dos apartamentos, conforme consta
em vários acórdãos dos Tribunais que aprofundaram
nas perícias judiciais, pois os
engenheiros elucidaram as
dúvidas quanto a real finalidade da fração ideal.
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RAY SOUZA

A retomada econômica
de Minas Gerais
Sócio-líder de
Mercados da KPMG
em Minas Gerais

A Covid-19 impactou definitivamente a economia, o
mercado e as empresas brasileiras. Isso, é claro, também
ocorreu em Minas Gerais. Nas
empresas, depois de mapeado o impacto da pandemia, e
após sucessivos investimentos para superar este cenário
adverso, este é o momento
para investir nos negócios.

Minas Gerais está construindo uma importante retomada
econômica e fatos embasam
este argumento. Um deles está
na “Pesquisa nacional sobre
o impacto da Covid-19 nos
negócios”, realizada por nós,
com 35% dos empresários da
região Sudeste acreditando
que o faturamento em 2021
aumentará de 10% a 25%. Um
quarto (25%) deles preveem
crescer até 10% em 2021 e
13% esperam aumento superior a 25%.Em outra pesquisa
que realizamos, Minas Gerais
é vice-líder em fusões e aquisições de empresas, com 33
operações assim no segundo
trimestre deste ano, ficando
atrás apenas de São Paulo,
mas à frente de Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Pernambuco e todas as demais Unidades Federativas.
Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

No primeiro semestre de
2020, Minas Gerais teve 33%
mais fusões e aquisições de
empresas em relação ao mesmo período de 2019, sendo
outro indicador relevante de
que a retomada econômica
mineira está ocorrendo.
Sendo mais específico, mais
de 60% dos empresários do
varejo mineiro esperam que
as vendas neste segundo semestre sejam melhores que
no primeiro semestre, de
acordo com o levantamento
“Expectativa de vendas - 2º
semestre de 2020”, da Fecomércio MG.

Os segmentos mais confiantes
são: combustíveis e lubrificantes (88%); equipamentos
e materiais para escritório,
informática e de comunicação
(77%); outros artigos de uso
pessoal e doméstico (70%);
móveis e eletrodomésticos
(68%); tecidos, vestuário e
calçados (67%).
Em Belo Horizonte, o Índice
de Confiança do Empresário
do Comércio (Icec) teve alta
de 13,5 pontos em setembro,
atingindo 81,6 pontos, contra
68,1 em agosto, mais um indi-

cador de perspectivas positivas da economia mineira.

Outro dado revela que a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), elaborada mensalmente pela Fecomércio MG,
atingiu 65,5 pontos percentuais (p.p.) em setembro, contra
61,5 p.p. em agosto.

Os subindicadores da ICF
também são de crescimento:
emprego atual (de 85,8 em
agosto para 88,6 em setembro); perspectiva profissional
(74,9); renda atual (76,7);
acesso ao crédito (68,1); nível
de consumo (45,3); expectativa de consumo (76,6); e consumo de bens duráveis (28,5).
Os argumentos apresentados
evidenciam que Minas Gerais
está enfrentando a pandemia
com resiliência. O mercado mineiro está aquecido e
tem se destacado. As empresas que aqui atuam operam
em setores importantes da
economia e geram emprego
e renda. Os consumidores
também estão, aos poucos,
retomando as agendas de trabalho e consumo. Para todos,
ficarão os aprendizados que a
pandemia ensinou a cada um.
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Formação do juízo do advogado
Advogado

A deliberação (como formação de juízo) é parte central
da profissão de advogado,
não apenas no tange à decisão de juízes em processos,
mas, antes, e não menos essencial, precisamos voltar
nosso olhar para o julgamento atinente ao advogado.
Reflito sobre o peso de uma
deliberação bem sopesada de
um advogado, sua importância e consequências.
Portanto, um bom juízo se limita àquilo pela qual um cliente
paga e espera em troca?

É certo que um bom juízo é
o que demonstra e dá valor à
profissão perante a sociedade, é também o que sustenta
a legitimidade da administração da justiça em nosso país
e, deste modo, ajuda a evitar
problemas disciplinatórios.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Para exemplificar a linha argumentativa, dou atenção às
referências que figuram na
The Illinois Rules of Professional Conduct (IRPC), da Illinois Bar Association (ISBA:
fundada em 1877, a Organização voluntária de mais de
28.000 membros, a Associação auxilia advogados na prática da lei com a intenção de
promover melhorias na administração da justiça).

Vejamos: em primeiro lugar,
o prefácio faz menção à “sensibilidade profissional e julga-

mento moral” e, mais especificamente, no tocante à atuação
do advogado, a importância
de um “juízo razoável” a ser
perseguido pelo “bom senso”
subjetivo do advogado.
O texto se repete e, com grande insistência, evoca o “julgamento independente do profissional”.

E, penso, cabe a pergunta:
o que se entende por julgamento? Como um advogado
saberá ponderar sobre seu
próprio juízo?

Charles Northup (Membro
do Conselho da ISBA) se faz
pergunta similar (Janeiro de
2021, vol. 109, nº 1) em seu
artigo It’s a Process, em que
se auto-pergunta “existe alguma consequência disciplinar associada à falta de bom
julgamento?”

Munido da vontade de aclarar
este polêmico e obscuro tema,
atento ao fato de que é difícil
definir o que é um bom juízo.
Segundo o dicionário Michaelis, julgamento (ou juízo pessoal) é “Modo de pensar, de
ver; conceito, juízo, opinião”
(disponível em https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/julgamento.
Acessado em 13 de Julho de
2021) e, complementarmente, o Merriam-Webster define
julgamento como “processo
de formação de opinião por

comparação de discernimento” (disponível em: www.
merriam-webster.com/dictionary/judgment . Acessado
em 13 de Julho de 2021).

A excelente definição revela
caminho preciso e de grande
complexidade, pois o juízo,
enquanto processo de formar
conceitos e discernimento, é
fim em si mesmo, isto é, um
processo, cabe a pergunta:
como é possível esta formação balizada pela ética da
profissão de advogado?
Relembro, por memória, alguns dos princípios básicos
que regem e que são a profissão de advogado, dentro do
âmbito de seus deveres morais, são: respeito às instituições, competência, diligência,
ser justo.
Em certo sentido, compete ao
advogado elementos análogos à necessidade de apoiar
seu cliente, consensualmente,
dando enfoque às circunstâncias de seu cliente, as vantagens e desvantagens de qualquer ação a ser tomada em
comunhão com seu cliente.

A IRCP, como publicada por
Northup, pouco parece nos
dizer sobre o aspecto fundamentalmente moral da
profissão, mas sustenta que
“um advogado deve exercer
independência profissional
em seu julgamento e fornecer
conselhos cândidos. Neste
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aconselhamento, o advogado
deve referir não apenas questões relacionada ao processo
ou a lei, mas considerações
sobre moral, economia, fatores sociais e políticas, que
possam vir a ser relevantes
para seu cliente”.
Nestes termos, faz parte das
atribuições do advogado extrema atenção – isto é, estar
sempre bem informado - e
de razoabilidade segundo sua
capacidade e conhecimento.
O limite da relação cliente-advogado não pode residir unicamente no aconselhamento
processual, mas deve sempre
ir além!

Um advogado mal intencionado ou com formação parcial,
defeituosa ou pouco cultivada tenderá a formular julga-

OPINIÃO

mento pareado com esta sua
formação pessoal. O processo que culmina no bom juízo
do advogado demanda educação, experiência de vida,
generosidade, trabalho duro
e apego à ética. O bom julgamento transcende os limites
profissionais do advogado: é
preciso estar atento às fontes
não-profissionais, como compreender e ser capaz de antecipar atitudes da comunidade
em que vive e como as relações sociais, em geral, podem
impactar seu cliente.
Volto ao texto da IRPC, que
assevera: “Lealdade e independência são essenciais na
relação entre cliente e advogado”. Contudo, é importante
notar que não existe qualquer
sanção disciplinar, segundo
Northup, se um advogado formar um mau juízo que não es-
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teja em direta violação da lei.

As responsabilidades da nobre profissão de advogado
são inúmeras, em especial
dada a inerente importância
pública e social da atuação da
profissão e, no limite, é justamente um bom julgamento o
que é esperado, ou antecipando, pelo cliente.

É essencial que, nos dias atuais,
principalmente, nesta época
em que vivemos, ampliarmos
a noção da atuação ética do advogado: é esta responsabilidade que sustenta a legitimidade
da administração da Justiça,
algo que todos os advogados
devem estar atentos para que,
neste processo de formação
de juízo, não se perca o eterno
aprendizado da vida, da sabedoria, que deve continuar sempre a ser cultivada.
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MOZART FOSCHETE

Urge a eliminação
da miséria neste país
Economista, com
Mestrado em
Economia pela Kent
University, Inglaterra.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Já virou lugar comum a afirmação de que, no Brasil, duas classes sociais não pagam imposto
de renda: os pobres e os ricos.
Os primeiros, porque obviamente não dispõem de renda para
tal; os segundos, porque a legislação os favorece sobremaneira,
praticamente isentando-os de
qualquer tributo. A título de ilustração, a renda dos muitos ricos
advém, principalmente, dos dividendos que recebem de suas
empresas que, até hoje, têm sido
isentos do imposto de renda. Há
até um projeto governamental
em andamento no Congresso
Nacional propondo a taxação de
dividendos acima de 20 mil reais
mensais, mas a medida tem sido
bombardeada de todos os lados,
inclusive pela própria OAB que
quer excluir dessa tributação os
escritórios de advocacia. Nesta
mesma linha está o Conselho
Federal de Medicina que também quer excluir da proposta
as clínicas e consultórios médicos. E não é porque se trata de
profissões nobres – coisa que
a advocacia não é. Mas, se for
esse o argumento, muito mais
meritória e que mais faria jus à
isenção do imposto de renda seria classe dos professores. É bastante provável que a proposta
governamental não vá pra frente
ou, se for, será tão desfigurada
que poderá excluir da mesma os
principais agentes aos quais se
destinava na sua origem.
Também é lugar comum a crença de que a miopia de nossa elite econômica é um fato. Insensível à pobreza que se espalha
por todos os lados, essa elite se

sente imune e descompromissada com qualquer programa
que objetive a melhoria das
condições de vida dos miseráveis deste País.
Ocorre, no entanto, que está
cada vez mais difícil ignorar a
desigualdade de renda que prevalece há séculos em nosso País,
agudizando-se cada vez mais. A
questão talvez nem seja propriamente a gritante desigualdade
de renda, mas, sim, a quantidade
significativa de pessoas vivendo
na pobreza quase absoluta. Pior
de tudo é perceber que não há
perspectivas que conduzam necessariamente a uma melhoria
desse quadro social.

Nesse cenário, urge que se tomem medidas objetivas que não
só minimizem o problema, mas
que eliminem de vez a miséria
em que vivem os pobres, socialmente marginalizados. A grande
questão que se levanta, então, é:
como isso poderia ser feito?

Parece claro que a solução desses problemas só pode vir através da tributação dos mais ricos.
Nesse sentido, faz-se necessária
urgentemente uma reforma
objetiva, ainda que pontual, no
sistema tributário brasileiro. O
que, convenha-se, não é nada fácil. Não é fácil fazer uma reforma
que reduza a renda e a riqueza
da elite – os “donos do Poder”.
Haja vista a forte resistência à
simples proposta de taxação
dos dividendos, anteriormente
mencionada. Já virou, também,
um lugar comum a afirmação de
que “no amor, não se faz refor-

mas de fundo”! Claro, ninguém
cede. Todos somos racionais, inteligentes, egoístas e insaciáveis.
Especialmente a elite, quer dizer,
a classe rica.
Mas nunca é demais lembrar
que a história mostra que muitas das sociedades hoje desenvolvidas, com altos padrões de
consumo da grande maioria de
sua população, só viabilizaram
esse estado de coisas através de
um rompimento drástico com o
passado, um rompimento com
o conservadorismo arraigado
no seio social e com o tradicionalismo. Em alguns países,
o rompimento foi doloroso,
quando não sangrento. Foi assim com os Estados Unidos na
Guerra de Secessão, foi assim
na França com a Revolução
Francesa, no Japão com a Revolução Meiji e muitos outros.
Aparentemente, o Brasil não
reúne neste momento as condições necessárias para uma
“revolução” que rompa de forma drástica com o passado.
Nem isso seria desejável. Mas,
também não se pode dizer que
tais condições estão muito longe de ocorrer. A grande verdade
é que tem ficado cada vez mais
evidente que a situação de pobreza de uma grande parcela
da população brasileira não
pode continuar sendo ignorada
como se não fosse um problema. No mundo moderno, com
a ampliação dos meios de comunicação e das redes sociais,
parece evidente que os “marginalizados” estão cada vez mais
tomando consciência de sua si-
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tuação de miseráveis e dos altos
padrões de vida da classe rica.

Se não há condições, neste momento, para um rompimento
abrupto com o passado e se é
perfeitamente previsível que
isso venha a acontecer numa
questão de tempo, urge que se
tome, desde já, alguma medida
para que tal previsão não se
realize. Nessa hipótese, parece
existir apenas um caminho: que
o governo, a classe política e a
sociedade em geral se engajem
seriamente num programa que
objetive, de forma determinada,
erradicar de vez a miséria neste País. Mas, não seria este um
programa tipo “bolsa família”
ou de garantia de uma “renda
mínima” às famílias mais pobres. Bolsas famílias e rendas
mínimas devem continuar existindo por um bom tempo mas,
como paliativos que são, não
eliminam a pobreza.

A proposta aqui é a de implementação de um programa
permanente de investimentos
sociais maciços na “terra dos
pobres” – onde quer que eles estejam. Investimentos traduzidos
em programas de habitação – todos têm direito a ter sua própria
casa; de saúde - com postos de
saúde, clínicas médicas e hospitais voltados essencialmente
para o atendimento das famílias
mais pobres; de educação – com
construção de creches e escolas
para todas as crianças que, obrigatoriamente, terão de cursar
até a 8ª séria do 1º Grau – além
de implementação de um sistema de saneamento básico nos
bairros da periferia. Atente-se
para o caráter de permanente e
contínuo de tal programa.
E de onde adviriam os recursos
para financiar um programa
dessa magnitude? Obviamente,
não se pode imaginar que virão
do orçamento geral do setor público. A proposta aqui é a criação
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de um imposto específico a ser
pago pela classe rica. Poder-se-ia imaginar uma taxação sobre
o patrimônio. Mas, sempre que
se fala nisso, há fortes reações
em contrário, sempre alegando
(sem comprovação) que os países que a tentaram deram com
os burros n’água, como foi o caso
da França e da Holanda, tempos
atrás. Segundo se divulga, a introdução de um imposto sobre o
patrimônio provocou uma fuga
de riquezas desses países para
os países vizinhos. Difícil imaginar como isso aconteceu porque
o patrimônio sob a forma de
terrenos, fazendas e imóveis urbanos não tem como fugir para
outras plagas quando taxados.
Mas, apenas para evitar, por
enquanto, a polêmica, vamos
aceitar este argumento como
verdadeiro. Haveria, então, outra alternativa? A resposta é
sim: a criação do imposto sobre
heranças. Este, sim, parece um
imposto mais palatável e de
mais fácil arrecadação – defendido, inclusive, pela maioria dos
países da OCDE. Mais palatável
porque não parece socialmente
justo que um indivíduo, simplesmente porque tem o filho
de um banqueiro respeitável,
herde assim, como que gratuitamente, uma fortuna que
nem ele é capaz de imaginar a
quantas chega. Ele não fez por
merecê-la, a não ser pelo fato de
ter o mesmo DNA do rico falecido. De fácil arrecadação porque
a herança seria taxada no momento do registro da partilha
ou do inventário, tal como se
procede, hoje, com o ITBI.

E de quanto seria a alíquota
do imposto sobre a herança?
Vai depender do valor do patrimônio herdado. A partir da
fixação de um valor X que seria isento, a alíquota poderia
variar, digamos, de 5% a 30%.
É muito ou é pouco? Isso, só o
tempo e a experiência dirão.
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Mas, o importante nisso tudo é
que os recursos assim arrecadados sejam destinados exclusivamente a um fundo que chamaríamos de “Fundão Social”. A
arrecadação do imposto sobre
heranças não pode cair na vala
comum dos demais impostos
porque, do contrário, desaparecerá na enxurrada dos gastos
mordômicos governamentais.
Trata-se de um recurso “carimbado” para o Fundão Social. Seu
destino é única e exclusivamente para os investimentos sociais
na “terra dos pobres”. O lema
deste programa é: casa, saúde,
escola e saneamento – um direito de todos!

Melhor seria se a criação do
Fundão Social fosse incluída na
Constituição Federal, com a definição de sua fonte de recursos
e o destino destes. Assim, não ficaria ao sabor do governante de
plantão, independendo de sua
orientação ideológica. É claro
que haverá resistências à criação do imposto sobre heranças.
Ninguém nesse País cede, de
mão beijada, parte do que julga
ser seu por direito. Como já foi
dito, a elite deste País sempre se
mostrou egoísta e insaciável e,
mais que isso, tem se mostrado
míope e, como tal, incapaz de
enxergar um palmo da miséria
que a cerca.
E, se não se conformarem com a
criação desse imposto no amor,
que seja o mesmo introduzido
a “fórceps”. E sempre com o
alerta: melhor perder parte dos
anéis hoje do que perder os dedos amanhã!

De toda forma, para a implementação de um programa
dessa envergadura, faz-se
necessário um governo politicamente forte e mais compromissado com as classes menos
favorecidas. E, nisso, o Brasil
não tem dado sorte. Poderemos pagar caro por isso.
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CARLOS KAZUO MISSAO

Os bancos tradicionais vão
desaparecer no futuro?
Diretor de Soluções
de Inovação para
Clientes da
GFT Brasil

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Muito se especula sobre o
futuro das instituições financeiras. Alguns até apontam
que os bancos tradicionais
estão com os dias contados,
ainda mais por todas as mudanças que surgem a cada
dia como o PIX (Pagamento
Instantâneo do Banco Central) e até mesmo as possibilidades que o Open Banking
trará, ao fomentar a inovação
no setor, mas também diminuindo a sua assimetria e
aumentando a sua democratização . É difícil prever como
serão os bancos do futuro ou
que papel as instituições tradicionais desempenharão no
novo cenário mundial, mas
certamente será muito diferente do que conhecemos
hoje. A única certeza é que
o dinheiro continuará a mover o mundo. Seja qual for o
modelo, sempre haverá necessidade de um sistema de
serviços financeiros.
Vivemos em uma época em
que a tecnologia domina todos os setores e, graças aos
seus avanços, os consumidores agora têm uma influência como nunca antes. Esse
poder transformou praticamente todos os aspectos da
sociedade moderna, inclusive
a sua relação com as instituições financeiras. As regras do
jogo mudaram para sempre
devido à combinação de uma
série de fatores tecnológicos
como comunicações, inteligência artificial, uso de dados

em larga escala, internet das
coisas, o surgimento das criptomoedas, aumento da regulamentação, entre outras.

O cliente está mais capacitado e também mais móvel.
De acordo com a mais recente pesquisa da FEBRABAN
de Tecnologia Bancária, ao
se considerar o recorte da
pandemia da COVID-19, as
transações de pessoas físicas
nos canais digitais chegaram
a representar 74%. O estudo ainda destaca que as atividades de mobile banking
registraram um crescimento em todos os formatos de
transações pesquisados, com
destaque para as operações
de depósito, seguros e investimentos.
Tal movimento é associado,
pela FEBRABAN, à facilidade e praticidade que a opção
móvel oferece. Sem dúvida,
todas essas mudanças de
comportamento do usuário
estão contribuindo para que
muitas empresas financeiras
considerem sua sobrevivência a longo prazo. Obviamente, isso implica em uma mudança radical na abordagem
e atitude.
Para qualquer empresa, não
apenas bancos, aplicar mudanças drásticas é uma tarefa bem difícil. Especialmente
quando confrontada com
uma multiplicidade de tecnologias legadas, modelos de

negócios e de operação tradicionais, bem como mentalidades muitas vezes ancoradas no analógico. A adaptação
exigirá mudanças rápidas.
DESAFIOS PARA OS
BANCOS TRADICIONAIS

Hoje, os bancos enfrentam
desafios em quatro dimensões diferentes. Do lado comercial, têm de aprender
como criar novos produtos
e serviços, tanto financeiros
quanto não financeiros. Não
basta apenas lançar um novo
cartão de crédito com um
visual diferente ou empréstimos com nome aparente. É
essencial pensar nas necessidades vitais dos clientes
(viajar, comprar uma casa,
trocar de carro, estudar etc.)
e saber diferenciar se o seu
contexto é físico ou virtual
para poder oferecer serviços
e produtos que realmente
agreguem valor onde são necessários.
A segunda dimensão é a operacional, em que a maioria de
nós segue processos analógicos, manuais, desenhados
há 10 ou 20 anos, que estão
longe de ser ajustados ao
dia-a-dia digital dos nossos
clientes. Não podemos pedir
a alguém que faz uma compra
no Instagram para enviar os
documentos físicos ao banco,
ou esperar por um longo período para receber o produto.
Eles não entenderiam.
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A terceira etapa é a tecnológica. A tecnologia tem de se
adaptar a essa segunda onda
e nos permitir ser muito mais
ágeis quando se trata de lançar produtos e serviços, além
de ser muito mais eficiente
em reduzir custos. Finalmente, há a mentalidade da própria organização: elas precisam pensar de forma digital
e reagir mais rapidamente
às mudanças, assim como
Netflix, Instagram e Amazon.
Em resumo, é preciso se tornar mais ágil.

Em nível tecnológico, o novo
normal, de acordo com o modelo do Open Banking, é que
tudo seja digitalizado, na nuvem, disponível a qualquer
momento, assistido pela inteligência artificial. E que o
cliente seja assistido tanto
por pessoas como por inteli-
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gências artificiais on-line 24
horas por dia, sete dias por
semana.

As instituições devem avançar em quatro direções. Primeiro, devem reforçar sua
estratégia de canal, colocando maior ênfase na experiência do usuário, atuação
omnichannel e acesso a novos dispositivos conectados,
projetando outros meios de
comunicação, principalmente por voz. Em segundo lugar,
ganhar eficiência tanto por
meio da automação, robótica
ou IA, quanto pela adoção de
nuvens. A terceira forma seria
o uso de dados e a velocidade de reação, Big Data e Fast
Data, para melhorar o conhecimento do cliente e ser capaz
de atender às suas necessidades de forma hiperpersonalizada e em tempo real.

111

Finalmente, os bancos terão
de ser flexíveis a fim de criar
produtos desenvolvidos sob
medida quase automaticamente. Em resumo, estamos
em um momento de mudança, que está apenas começando. A necessidade de rever e
renovar constantemente os
modelos comerciais e operacionais, as práticas de trabalho e os desenvolvimentos
tecnológicos, devem se tornar
uma questão natural.
Somente nesse momento,
então, os bancos estarão em
condições de manter todas
aquelas relações importantes
que têm com os clientes e, ao
mesmo tempo, gerar novas
fontes de receita lucrativas
e sustentáveis. São elas que
contribuirão (e muito) para
garantir que o setor bancário
de amanhã tenha um futuro.
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JOSÉ ROBERTO AFONSO E LEONARDO RIBEIRO
Leonardo Ribeiro é
analista do Senado
Federal e especialista
em orçamento
público. José Roberto
Afonso é economista,
professor do Instituto
Brasiliense de Direito
Público (IDP),
pesquisador do CAPP/
Universidade de
Lisboa, pós-doutorado
pela Universidade
de Lisboa, doutor
em Economia pela
Unicamp e mestre em
Economia pela UFRJ.

Passar a faca na tentação
por pedaladas fiscais
“Não há tentação maior do
que prometer um benefício,
ainda mais para eleitores, e
transferir a conta para terceiros. É uma pedalada olímpica.
Nesse sentido, o orçamento
público no Brasil parece que
disputa uma prova de salto
em distância para se afastar
das premissas éticas que cercam princípios orçamentários e regras fiscais, por vezes
até constitucionais.

Na corrida das finanças públicas, a alcunha de pedalada
fiscal se aplica aos atos de governo que buscam driblar as
regras fiscais em vigor para
viabilizar a criação de novos
programas ou para demonstrar uma situação fictícia das
contas públicas [1]. À medida
em que se aproxima da reta
de chegada das eleições, esse
distanciamento ganha ainda
mais força: não há nada mais
tentador do que oferecer uma
benesse que não precisa ser
paga pelo benfeitor.
Neste ano que antecede as
eleições, voltaram à cena
ideias e propostas para financiar ações sociais sem autorização orçamentária e com recursos de entidades privadas.
É o caso recente da iniciativa
para criar um bônus financeiro destinado a jovens trabalhadores.
Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

Ainda que dependa de lei,
constituindo inegavelmente
um programa de governo, a
regulamentação dessa nova
assistência social vem se ma-

terializando por atos públicos
que criam gastos sem observância das regras fiscais em
vigor. A fim de se transferir
o custo do programa para
entidades privadas, tem sido
recorrente a proposição de
obrigar o Sistema S a bancar
os inevitáveis gastos públicos
que cercam o bônus para jovens trabalhadores, apesar
de seus recursos e suas entidades não integrarem o orçamento fiscal da União.

Antes de tudo, a Constituição
de 1988 universalizou o orçamento e determinou que nele
seja incluído toda e qualquer
despesa do governo, seja da
Administração direta, seja da
descentralizada. Por sua vez,
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 2000, entre outras regras, passou a exigir a
compensação fiscal na criação
de despesas obrigatórias de
caráter continuado. É preciso
aumentar receita ou reduzir
despesa de forma permanente
para compensar medidas que
acarretem maior gasto corrente obrigatório.
A esse aparato institucional
soma-se a emenda constitucional de 2016 que fixou um
teto de variação dos gastos
federais atrelado à taxa de
inflação. Para próximo ano, o
Poder Executivo federal contaria com uma restrita margem fiscal para novas despesas tendo em vista, entre
outras medidas, a elevação
do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)

e dos precatórios judiciais.

Críticas à má gestão de recursos e defesa de objetivos
sociais têm sido usados como
argumento que justificaria a
transferência de obrigações
estatais para entidades dos
Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema S). Essa
engenharia fiscal acompanha
um bordão repetidamente
anunciado pelo Ministério
da Economia: “Vamos passar a faca no Sistema S”. Mas
é justamente o oposto desse
bordão o que se pretende fazer na prática quem isso defende: não se cortaria gasto,
mas o aumentaria e ainda o
esconderia - no caso de criar
um benefício assistencial e o
pagar e tramitar por fora do
orçamento público.
Proposta em tramitação no
Congresso pretendia criar
um auxílio financeiro para
jovens contratados na forma
do Bônus de Inclusão Produtiva (BIP). Tomando o salário
mínimo por referência, seria
pago até um quarto do número de horas de trabalho pactuadas, respeitando-se o limite
de R$ 275. O novo programa
assistencial custaria uma boa
grana: R$ 17,2 bilhões entre
os anos de 2022 e 2026 [2].
A fim de se viabilizar o novo
programa social driblando as
regras de controle do gasto
público, tendo em vista seu
elevado custo, a proposta articulada pelo governo no Congresso busca saídas com base
em manobras específicas.
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De acordo com a justificativa do último relatório da
MP 1.045, o novo programa
social para jovens trabalhadores seria “custeado pela
União, até o final de 2021,
com base no valor horário do
salário mínimo, limitado a 11
horas semanais. Para os anos
seguintes, o encargo passa
para o Sistema S, podendo,
em caráter complementar,
nos termos de regulamento
aprovado pelo Ministério da
Economia, ser pago com recursos do Fundo de Amparo

OPINIÃO

ao Trabalhador e do Fundo
de Combate e Erradicação da
Pobreza”.

Ainda que aleguem que não
há pedalada e só querem
“passar a faca no Sistema S”,
na prática, querem transferir
para seus orçamentos privados o que se gastará a mais e
se omitirá do orçamento público. É uma tentativa de drible inegável em princípios orçamentários e regras fiscais.
Se essas novas propostas já
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foram abortadas ou abandonadas, isso não apaga a
recorrente tentação por pedaladas. Deve servir de lição
para se resgatar a cultura da
transparência e da responsabilidade no tratado das
coisas e contas públicas. Em
matéria fiscal, não se deve
nem pensar em pecar. Sim,
já passa a hora de se passar
a faca mas é na tentação por
pedaladas que nunca resolveram crises fiscais e, quanto
reveladas, geram novas crises - e de confiança.

WAGNER JOSÉ DA SILVA

Você sabe a diferença
entre marca e patente?
Wagner José da Silva é
advogado de marcas e
patentes há mais de 23
anos, técnico avançado
em marcas e patentes,
matriculado no INPI
desde 1998 e membro
da ABAPI - Associação
Brasileira de Agentes
da Propriedade
Industrial.
linkedin.com/in/
wagnerjosedasilva
- facebook.com/
wagnerjsilva.adv
- instagram.com/
wagnerjsilva.

Os artigos e comentários não
representam, necessariamente,
a opinião desta publicação;
a responsabilidade é do
autor do texto

A maioria das pessoas possuem o hábito de se referir ao
registro de marca como registo de patente de marca, ocorre
que a marca é o nome dado a
um produto ou empresa e é
sempre utilizado para distinguir um mesmo produto de
outro, quando este produto
possuir fabricantes distintos,
o mesmo, se aplica aos serviços, por exemplo, a marca
tem o poder de diferenciar um
chocolate do fabricante “A” do
chocolate do fabricante “B” ou
um serviço por exemplo de um
supermercado “A” de outro supermercado “B”.
No caso da Patente, ela se trata de um título conferido pelo
governo a todo aquele que, por
meio de um depósito de patente que preencha os requisitos legais, de uma inovação,
ou seja, todo aquele que criar

um produto novo que possa
ser industrializado, ou mesmo
um processo que proporciona,
em geral, uma nova maneira
de fazer algo ou oferece uma
nova solução técnica para um
problema. Para obter uma patente, as informações técnicas
sobre a invenção devem ser
divulgadas ao público em um
pedido de patente cujo depósito brasileiro é feito no INPI –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
O registro da patente dá ao
seu titular o direito exclusivo
de impedir que terceiros explorem comercialmente a invenção patenteada. Em outras
palavras, a proteção da patente significa que a invenção não
pode ser feita, usada, distribuída, importada ou vendida
comercialmente por terceiros
sem o consentimento do titu-

lar da patente. Já no caso do
registro de Marca, o titular
do registro, mesmo tendo a
exclusividade de uso do nome
em todo o território nacional,
terá o direito apenas de impedir que um produto ou serviço
idêntico ou semelhante ao seu
– em certos casos - seja oferecido no mercado com a mesma
marca ou uma marca que à ela
se confunda.

Tanto a Patentes quanto o registro de Marca são direitos
territoriais. Em geral, os direitos exclusivos são aplicáveis
apenas no país ou região em
que a marca e a patente foram
depositadas e concedidas, de
acordo com a legislação desse país ou região. A proteção
concedida por uma patente
de invenção, geralmente, vale
por 20(vinte) anos contados
da data do protocolo inicial da
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patente, cuja fim da vigência
decreta o domínio público da
matéria revelada na documentação da patente, possibilitando, assim, que todo aquele que
se interessar pela tecnologia,
possa usufruir-se dela sem ter
que pagar Royalty por isso. No
Brasil e em alguns países, a lei
garante também o direito de
obter uma patente de Modelo
de Utilidade, para um objeto
de uso prático, ou parte deste,
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo
ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricação, cuja
proteção é de apenas 15 anos
contados da data do protocolo
inicial.

No caso do registro de marca,
a proteção poderá ser eterna
ou, enquanto desejar o titular,
pois, o registro é concedido
por prazo indeterminado, to-

davia, com a necessidade de
se efetuar a prorrogação do
registro a cada 10(dez) anos,
sob pena de ser extinto se não
for prorrogado, perdendo-se
a validade, retornando a marca ao domínio público, para
que possa ser objeto de novo
pedido de registro. O registro
da marca também poderá ser
extinto por caducidade se, decorridos 5(cinco) anos de sua
concessão, o titular não a estiver utilizando ou, se no mesmo
prazo utilizar a marca de maneira distinta daquela conferida no registro.
Patentes não são conceitos
abstratos, elas desempenham
um papel prático e inestimável na vida cotidiana e se trata de uma compensação ao
inventor que se utilizou de
seus conhecimentos, práticos,
técnicos e científicos, na busca de uma solução para um
problema existente, apresen-
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tando assim, uma nova solução. A recompensa das ideias
materializadas nas patentes,
se transforma num estímulo
ao desenvolvimento de inovações e novas tecnologias em
todos os campos tecnológicos, contribuindo para que as
novas tecnologias sejam cada
vez mais acessíveis a todo o
planeta.
ONDE ENCONTRAR AJUDA

Você deve procurar o aconselhamento de um advogado de
marcas e patentes para obter
ajuda no desenvolvimento ou
implementação de sua estratégia de proteção, tanto da marca quanto da invenção (patente). O advogado especialista
na matéria poderá orientá-lo
durante o processo de seleção
e registro da marca bem como,
da elaboração e protocolo da
patente.

Notícia muito Bem lembrada:

a líder de vendas de batata
industrializada no Brasil é também
a Top of Mind da categoria.
bembrasil.ind.br

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.
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Mixed inaugura nova loja em
Belo Horizonte no bairro Belvedere
Loja de 210 m², foi assinada pelo escritório de arquitetura Zize Zink

A Mixed, marca fundada por Riccy
de Souza Aranha, conhecida por seu
design feminino e autoral, inaugurou
no dia 3 de agosto de 2021 sua nova
loja em Belo Horizonte, localizada
no bairro Belvedere. Para celebrar
a ocasião, a nova coleção de Verão
2022, Glórias da Vida, estrelada pela
modelo Carol Trentini, já está vigente em loja remetendo a um momento
glorioso e otimista.

Com um projeto assinado pelo
escritório de arquitetura Zize Zink, o

espaço de 210 m², conta com uma decoração clean e sofisticada, e transmite
contemporaneidade, conforto e elegância, reforçando a identidade da marca.

"Foi uma ideia genial estarmos
aqui no bairro Belvedere. Tenho falado com todos os clientes e nós estamos muito felizes. A loja está maravilhosa e espero que todas vocês,
clientes mineiras queridas, gostem e
nos mandem um feedback se valeu
a pena.", diz Riccy de Souza Aranha,
fundadora da Mixed.

Fundada em 1988, a marca atua
no segmento fashion de luxo, e veste
mulheres contemporâneas, sofisticadas em todos os seus momentos. Reconhecida por sua qualidade única e
exclusiva fabricada no Brasil, divide-se entre as linhas Mixed Essencial,
Mixed Jeans, Mixed Noite, X-Couture
e Mixed Kids. A Mixed possui hoje 13
lojas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia,
Curitiba e Campinas, além de estar
representada em mais de 40 multimarcas em todo o Brasil.
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Volkswagen amplia portfólio de
produtos com lançamento do caminhão
Delivery em Angola
Sucesso em mais de 15 países, agora os clientes angolanos podem contar
com a robustez sob medida dos caminhões leves da Volkswagen
A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de ampliar seu portfólio
de caminhões na Angola, país localizado na África Central: agora os
clientes podem contar com a robustez sob medida dos caminhões leves
da Volkswagen, que já são sucesso
em outros quinze destinos, além do
Brasil. A Asperbras é a representante
da VW Caminhões e Ônibus no país
desde 2010 e já revende por lá os
modelos da família Constellation e os
chassis Volksbus.
“Começamos a nossa história em
Angola logo após uma grande crise no
país e nos fortalecemos junto com a
retomada do setor de construção. O
lançamento da linha Delivery nos dá
a chance de nos fortalecermos em outros segmentos como o de logística e
distribuição. Com inovação, conforto
e design moderno, acreditamos que
esse caminhão será ideal para o mercado angolano por sua grande versatilidade e potencial de uso”, comenta
Claudemir Celloni, gerente comercial
da Asperbras.

Credenciado mundialmente, o primeiro modelo de caminhão a desembarcar no novo mercado é o Delivery
9.170, que já chega com unidades
encaroçadas em diversos segmentos, como carga seca, baú carga geral,
grua e baú frigorifico, além de opções
de encomendas sob medida para o
cliente. Motivos para a boa aceitação
antecipada não faltam. Afinal, os veículos conquistaram toda a América,
desde o México, ao Norte, passando
pelos vizinhos de Aruba, Costa Rica e
Guatemala, também na América Cen-

tral, até a América do Sul, nos países
mais próximos ao Brasil, onde foram
desenvolvidos e são produzidos os
caminhões Delivery.

“A família Delivery foi projetada
para atender aos mais rigorosos padrões internacionais e também com
robustez de sobra para se adaptar às
mais variadas condições de rodagem
mundo afora. Chegamos em Angola
para conquistar mais um mercado
e com a versatilidade tenho certeza
que vamos colaborar com o desenvolvimento do país e de sua população”, comenta Danilo Loureiro,
consultor comercial da Volkswagen
Caminhões e Ônibus.

A nova geração da linha
Delivery foi projetada para fazer história e avançar no padrão de atendimento às necessidades do cliente,
combinado aos valores atemporais da
Volkswagen como soluções sob medi-

da, alta performance e disponibilidade, manobrabilidade e conforto a bordo para tornar a condução mais fácil e
menos desgastante mesmo nas condições de tráfego mais desafiadoras das
grandes cidades. Como resultado, o
espaço de cabine oferecido pelo novo
Delivery é um marco na categoria de
3,5 a 13 toneladas.

Falando especificamente sobre
o Delivery 9.170 Euro 3, o primeiro
da família a desembarcar em Angola,
cada componente foi desenvolvido
com os mais inovadores materiais e
o resultado é um modelo altamente
sustentável, com redução de peso da
ordem de 10% na comparação com
seu antecessor e, consequentemente, mais economia de combustível,
menos emissões e maior capacidade
de carga. Seu motor é o Cummins ISF
de 3,8 litros, com robustez ideal para
cada aplicação, torque máximo de
600 Nm e 165 cv de potência.
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Samsung anuncia ação em formato
inédito em parceria com a Twitch
Criada para demonstrar a força da linha Galaxy A, a iniciativa trará três
grandes nomes da plataforma para colocar as funcionalidades dos smartphones
à prova para os amantes dos games

LIVES
As três lives serão realizadas a partir do dia 26 de
agosto com grandes nomes
de parceiros da plataforma: The Darkness, Baiano
e Deercheerup. Eles irão
colocar à prova a potência e usabilidade destes
smartphones, através de
desafios e interação com o
público.
A Samsung anuncia ação inédita
em parceria com a Twitch para demonstrar a força da linha Galaxy A ao
público gamer. Desenvolvida seguindo
o conceito “Absurdamente Galaxy”, a
campanha terá três lives com grandes nomes da plataforma de streaming para mostrar os diferenciais dos
smartphones Galaxy A como a função
“Game Booster” que permite focar em
jogos sem interrupções e notificações
de outros aplicativos, bateria de longa duração1, processador Octa-Core
e tela imersiva de até 6,7 polegadas2.

"A linha Galaxy A oferece uma experiência gamer diferenciada ao unir
funções como o Game Booster, que
permite bloquear notificações durante
os jogos e evitar distrações, além de
processadores de alto desempenho,
bateria de longa duração e tela imersiva. “Estamos contentes em anunciar
essa parceria com a Twitch. A plataforma é um lugar onde vozes podem ser

ouvidas ao vivo, é um serviço de transmissão onde criadores compartilham
e se conectam com uma comunidade
muito engajada, e os consumidores
da linha Galaxy podem ter certeza que
iremos explorar ao máximo os recursos da plataforma”, afirmou Juliano
Fortini, head de Digital Media & Data
da divisão de dispositivos móveis da
Samsung do Brasil.
"Quando você investe na Twitch,
você investe em um público que participa e se envolve com seu conteúdo. O
público gamer é heavy user de tecnologia e extremamente conectado. Ter três
streamers da comunidade Twitch testando produtos Samsung com funções
específicas para gamers é uma oportunidade de fomentar a inovação em
conteúdo publicitário, apoiar criadores
de conteúdo relevantes no cenário de
streaming e ter uma imersão orgânica
no ambiente gamer”, Phil Chaves, Diretor Comercial da Twitch no Brasil.

A função “Game Booster”, um dos diferenciais do
Galaxy A para quem gosta
de games, será um dos focos da ação. Projetada para
oferecer uma experiência
de jogo perfeita, ela utiliza
inteligência artificial para
aprender sobre padrões de
uso para cada jogo.

A partir desses dados,
a “Game Booster” ajusta
configurações
automaticamente para evitar o superaquecimento e encerra
a execução de funções em
segundo plano para gerenciar melhor a memória, por
exemplo. Ela pode ainda
bloquear notificações, para
uma experiência de jogo
ainda mais imersiva e sem
interrupções.
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Lacoste lança
primeiro
perfil
regional da
marca no
Instagram
A marca francesa reafirma
a estratégia focada no país
como mercado chave e
reforça seu crescimento na
América Latina atrelado à
criatividade e diversidade
A Lacoste escolheu o Brasil para
receber o primeiro perfil regional da
marca no Instagram. O lançamento
acontece em conjunto à divulgação
da sua mais nova campanha Crocodiles Play Collective, nacional e global,
no dia 03 de agosto.

Em um movimento inédito, o
país se posiciona como mercado estratégico da marca francesa. Até o
momento, os consumidores brasileiros podiam acompanhar as novidades por meio do perfil global. O lançamento do @lacostebrasil servirá
de modelo para outros países onde
a Lacoste atua e irá contribuir para
o engajamento da sua fanbase brasileira, a maior do mundo no canal
francês da marca.
"O universo digital tem se tornado um importante canal para o nosso
negócio. A América Latina, principalmente o Brasil, tem se mostrado um
mercado muito relevante e estratégico para seguirmos nosso objetivo de
inovar e nos posicionar como a marca top of mind e inspiradora no segmento fashion sport. Acreditamos na
força dos seguidores brasileiros para
amplificar essa ideia".
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Crônicas de brasileiro
viajante abordam os dois
extremos de um mundo
polarizado
Imigrante nos Estados Unidos, Gustavo Miotti
publica “Crônicas de uma pandemia” com reflexões
intimistas sobre ditaduras e democracias a partir
da queda do Muro de Berlim
Sinopse: O que passear de tuk-tuk na
Índia tem a ver com o sucesso musical de
1985 We are the world, George Orwell e
os apagões em Cuba? O olhar atento de
Gustavo Miotti a desvelar conexões imperceptíveis a olhares menos sensíveis.
Neste livro, o autor nos presenteia com
um panorama sociocultural contemporâneo que combina viagens e experiências cotidianas permeadas por reflexões
bem humoradas sobre a condição humana. São crônicas que interpretam o mundo de uma forma peculiar, um retrato
do mundo atual – e passado – lapidado
pela escrita fluente e aconchegante desse cronista.
Sobre o autor: Gustavo Miotti é natural
de Caxias do Sul/RS, mora nos EUA há 5
anos. Empresário, formado em Ciências
Econômicas com mestrado na Universidade de Lancaster (Inglaterra) e doutorando no Rollins College (Estados Unidos), onde pesquisa atitudes relativas à
globalização. Este é seu primeiro livro
de crônicas, no qual conta sobre suas
experiências de viajante apaixonado e
imigrante nos EUA.
Redes sociais: @gustavo.miotti

Ficha técnica
Título: Crônicas de uma Pandemia –
Reflexões de um Idealista
Autor: Gustavo Miotti
Editora: Buqui
ISBN: 978-65-89695-17-2
Páginas: 160
Formato: 13 x 21 cm
Preço: R$ 39,90 e R$ 19,90 (eBook)
Link de venda: Amazon

O que passear de tuk-tuk na Índia tem a ver com o sucesso musical
de 1985 We are the world, George
Orwell e os apagões em Cuba? Conexões imperceptíveis a olhares menos sensíveis são afloradas na visão
intimista de Gustavo Miotti em Crônicas de uma pandemia – Reflexões
de um Idealista. Viajante nato, o autor uniu experiências pelo mundo a
reflexões sobre a condição humana
nos dois principais sistemas socioeconômicos.

Ele assumiu a presidência logo
após a queda do regime comunista
e conduziu o processo de separação
amigável do país entre tchecos e eslovacos de forma brilhante. Em apenas
seis meses, os tchecos e os eslovacos
voltaram a ter países independentes,
sem uma gota de sangue, algo raro na
Europa Oriental da época. (Crônicas
de uma pandemia, p. 26)

O autor também narrou uma viagem à antiga Tchecoslováquia, pois
“queria conhecer a vida do outro lado
do muro e como estavam se adaptando à democracia”. O país, que em
1992 fazia transição entre o comunismo e o capitalismo, chamava a atenção do então jovem viajante por conta
da beleza da cidade de Praga e de um
personagem em especial: o presidente Vaclav Havel.

Quem se interessa por política, cultura e relações internacionais encontra
em Crônicas de uma Pandemia um
panorama sociocultural contemporâneo
na perspectiva de um brasileiro que percorreu mais de 70 países. Além do Brasil
e EUA, Gustavo Miotti morou também na
Itália, Reino Unido e estudou na China e
na Índia. Empresário e Cientista Econômico, atualmente pesquisa atitudes relativas à globalização em seu doutorado.

Destinos complexos como Coreia
do Norte, Etiópia e Cuba são abordados na primeira parte da obra. Em
“Sob a sombra do comunismo”, Gustavo compartilha histórias, descobertas
e a impressão de um brasileiro acerca
das imposições da doutrina econômica no cotidiano de homens e mulheres. Pequenos detalhes ascendem observações analíticas sobre temas que
vão da política à ciência.

Após discorrer sobre a experiência coreana, o autor atravessa o Oceano para dissecar os Estados Unidos.
Intitulada “A fragilidade da democracia”, a segunda parte do livro mergulha naquele que talvez seja o principal
paradoxo da mais antiga democracia
do mundo: a luta pela igualdade racial. Da escravidão à guerra civil, as
crônicas adentram no período pandêmico para revelar as investidas da
Casa Branca em tentar abrandar as
estatísticas desoladoras no país, onde
o autor vive há cinco anos.
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Estratégias para investir como
um profissional de Wall Street
Um dos maiores gestores financeiros da história, Peter Lynch
instrui leitor a montar uma carteira de investimentos vencedora
na obra "Batendo o mercado"
Peter Lynch transformou Wall
Street com as melhores estratégias de
investimento. O grande legado desse gênio do mercado foi desenvolver
estratégias poderosas, com altas taxas de retorno e, ao mesmo tempo,
acessíveis ao investidor comum. É
com este público que o autor dialoga
em Batendo o mercado, novidade que
chega ao leitor brasileiro por meio da
editora Edipro.

Gestor de fundos número um dos
Estados Unidos, o autor ensina a montar uma carteira de investimentos vencedora e, de fato, “bater” o mercado.
“Peter Lynch nos traz a ideia de que podemos ter boas vantagens competitivas
ao prestarmos atenção em nosso círculo de competência. Todos nós conhecemos algumas empresas com certa profundidade [...] Basta olharmos ao nosso
redor”, comenta Henrique Bredda, um

dos principais gestores de fundos do
Brasil e autor do prefácio desta edição.
Tanto ao investidor iniciante
quanto aos experientes em busca de
aperfeiçoamento, Lynch dedilha a fórmula que passa por questões primordiais, como realizar uma pesquisa
própria para decidir em qual empresa
investir. Também ensina como elaborar uma estratégia para escolher os
melhores fundos mútuos e toca em
um ponto-chave: praticar o “invista
no que você conhece”.

Se você investir mil dólares em uma
ação, tudo o que pode perder são mil
dólares, mas poderá ganhar 10 mil ou
mesmo 50 mil dólares com o passar do
tempo se for paciente. A pessoa comum
pode se concentrar em algumas boas
empresas, enquanto o gestor do fundo é forçado a diversificar. Ao possuir

Ficha
técnica
Livro: Batendo o mercado
– Histórias e estratégias
vencedoras
Autor: Peter Lynch
Editora: Edipro
Preço: R$ 79,00
ISBN: 978-6556600475
Formato: 23x16 cm
Páginas: 368
Link de compra: Amazon

muitas ações, você perde a vantagem
da concentração. Basta um punhado de
grandes vencedores para fazer valer a
pena uma vida inteira de investimentos.
(Batendo o mercado, p. 341)
Batendo o Mercado resume as
lições mais importantes vivenciadas
por Peter Lynch em duas décadas de
investimento. Como selecionador de
ações, ensina que não se deve presumir nada. É preciso acompanhar as
histórias, pesquisar e pesquisar mais.
“Atrás de cada ação está uma empresa. Descubra o que ela está fazendo”.
A obra é a segunda publicação
da Edipro sobre o mercado financeiro, após o best seller instantâneo “O
mais importante para o investidor”.
As duas obras inauguram um catálogo totalmente dedicado aos grandes
clássicos do investimento.
Sinopse: Peter Lynch, um dos maiores gestores financeiros da história,
mostra neste best seller mundial como
montar uma carteira de investimentos
vencedora e, com ela, bater o mercado.
O grande legado deste gênio do mercado foi o de desenvolver estratégias
muito poderosas, com altas taxas de
retorno e ao mesmo tempo acessíveis
ao investidor comum.
Peter Lynch é considerado um dos
maiores especialistas em finanças que
já existiu. Aposentado desde 1990, por
13 anos foi gestor do Fidelity Magellan
Fund, o maior fundo de ações do mundo. Ficou famoso pelo lema “invista no
que você conhece”, estratégia que garantiu o seu sucesso financeiro.

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