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Desde o início da pandemia, foram 
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Copom mantém ritmo de elevação 
de juros e sinaliza com aperto 
monetário maior 

Relatório macroeconômico divul-
gado pela LCA Consultores Econômi-
cos revela que “em reunião realizada 
no dia 22 de setembro último, o Co-
pom decidiu manter em 100 pontos-
-base o ritmo de elevação de sua taxa 
básica de juros, optando por elevar a 
Selic de 5,25% para 6,25% ao ano. A 
decisão, novamente unânime, veio em 
linha com as expectativas da LCA e da 
maioria das instituições de mercado. 

Também em linha com a expecta-
tiva, o Copom sinalizou que manterá 
a Selic em elevação de 100 pontos-
-base por reunião do Copom e que o 
aperto monetário total será maior do 
que a autoridade vinha sinalizando 
anteriormente. Essas sinalizações são 
depreendidas dos seguintes trechos 
do comunicado: 

1. "o Copom considera que, no atu-
al estágio do ciclo de elevação de 
juros, esse ritmo de ajuste [de 100 
pontos-base por reunião] é o mais 
adequado para garantir a conver-
gência da inflação para a meta 
no horizonte relevante e, simulta-
neamente, permitir que o Comitê 

obtenha mais informações sobre 
o estado da economia e o grau de 
persistência dos choques [inflacio-
nários]"; e 

2. "neste momento, o cenário básico e 
o balanço de riscos do Copom indi-
cam ser apropriado que o ciclo de 
aperto monetário avance no ter-
ritório contracionista". Vale lem-
brar que, no comunicado anterior, 
o Banco Central havia sinalizado 
que elevaria a taxa de juros para 
"patamar acima neutro" (embora 
na ata da reunião passada ele já 
tivesse mencionado que poderia 
levar a Selic para "patamar consis-
tente com política monetária con-
tracionista").”

Para a LCA, “de acordo com o ce-
nário básico do Copom: (i) houve al-
guma ampliação de riscos externos, 
mas sem alterar "o ambiente favorável 
para países emergentes"; (ii) não hou-
ve "mudança relevante para o cenário 
prospectivo" para a atividade domésti-
ca, que deverá registrar "recuperação 
robusta do crescimento econômico ao 
longo do segundo semestre"; e (iii) a 

inflação "segue elevada", com as "di-
versas medidas de inflação subjacen-
te" permanecendo "acima do intervalo 
compatível com o cumprimento da 
meta para a inflação". 

As projeções de inflação do Banco 
Central sofreram elevação relevante, 
sobretudo para o curto prazo - refle-
tindo diversos fatores (como a nor-
malização das atividades de serviços) 
e choques (como restrições de oferta, 
encarecimento da eletricidade, pres-
são cambial e alta de preços de com-
modities). As projeções do cenário 
base contemplam descumprimento 
do teto da meta para este ano; e apon-
tam para taxas de inflação algo supe-
rior às metas para 2022 e 2023. 

Vale registrar que o Copom alte-
rou suas hipóteses para as bandei-
ras tarifárias de energia, prevendo 
bandeira de "escassez hídrica" em 
dezembro de 2021 e "vermelha pa-
tamar 2" em dezembro de 2022 e de-
zembro de 2023 - o que impactou as 
projeções oficiais para o conjunto de 
preços administrados.”

Destaca a LCA que “nossa curva 
projetada para a taxa básica de juros 
já vinha contemplando elevações de 
100 pontos-base da Selic por reu-
nião do Copom até o final deste ano. 
Essa hipótese fica reafirmada pelo 
conteúdo do comunicado de política 
monetária. Ademais, avaliamos que 
aperto monetário se estenderá até o 
começo de 2022; e entendemos que o 
ciclo se encerrará com a Selic chegan-
do a 8,75% a.a. O comunicado parece 
sugerir que as chances de um aperto 
ainda maior seguem significativas, 
sobretudo ao indicar que o ciclo avan-
çará no território contracionista.”
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FED adia o anúncio sobre a desaceleração 
das compras de ativos 

A LCA também divulgou que “em 
reunião do comitê de política mone-
tária (FOMC) realizada nesta 4ª-feira, 
dia 22, o banco central dos EUA (FED) 
decidiu manter a sua taxa básica de 
juros no intervalo de zero a 0,25% ao 
ano, preservando também o escopo 
e o volume de seu programa de rela-
xamento quantitativo via compra de 
ativos. A decisão veio em linha com a 
expectativa da LCA, mas frustrou parte 
do mercado que aguardava pelo anún-
cio do chamado tapering (a gradativa 
desaceleração do volume de compras 
de ativos). O comunicado da decisão 
trouxe duas mudanças de redação dig-
nas de nota. A primeira foi reconhecer 
que o aumento de casos de Covid-19 
retardou a recuperação dos setores 
mais prejudicados pela pandemia - 
provavelmente a principal razão para 
o adiamento do anúncio do tapering. 
A segunda alteração foi a inclusão de 
um trecho afirmando que, se a econo-
mia continuar a progredir em direção 
aos objetivos do FED, como se espera, 
"uma moderação no ritmo de compras 
de ativos pode ser necessária em bre-
ve" (sinalizando que o anúncio do ta-
pering é iminente). 

As projeções dos diretores do 
FOMC também sofreram algumas al-
terações importantes. Em relação ao 
crescimento do PIB, a mediana das 
estimativas para 2021 recuou de 7% 
para 5,9%, ao passo que a mediana 
para 2022 elevou-se de 3,3% para 

3,8%. Com isso, as projeções do FED 
se aproximaram das projeções con-
templadas no cenário da LCA, que são 
de 5,6% e 3,8%, respectivamente. Já 
as projeções oficiais para a inflação 
sofreram relevante ajuste para cima, 
sobretudo para o curto prazo. A me-
diana das estimativas dos diretores do 
FOMC para a alta, em 2021, do núcleo 
do deflator do consumo das famílias (o 
core PCE deflator) passou de 3% para 
3,7%; ao passo que a alta projetada 
para 2022 sofreu elevação mais come-
dida, passando de 2,1% para 2,3%.” 

Destaca a LCA que “mais impor-
tante, houve elevação também na 
mediana das projeções oficiais para a 
taxa básica de juros, a FED Funds Rate 
(FFR). Dos 18 diretores do FOMC: três 
passaram a projetar duas elevações de 
juros em 2022; outros seis passaram 
a estimar uma elevação de juros no 
ano que vem; e os nove demais conti-
nuam a avaliar que o juro básico não 
subirá antes de 2023. Com metade do 
colegiado projetando ao menos um 
aumento de juros em 2022, a mediana 
das projeções para a FFR no final do 
ano que vem elevou-se de 0,1% para 
0,3%. Já a mediana para 2023 passou 
de 0,6% para 1% -- o que significa que 

as projeções oficiais passaram a apon-
tar para quatro aumento de juros en-
tre o final de 2022 e o final de 2023. A 
projeção para prazos mais longos não 
se alterou; e continua a contemplar 
FFR em 2,5% ao ano. 

As projeções da LCA continuam a 
antecipar: (i) a redução cautelosa do 
volume de compras de ativos a partir 
da virada de 2021 para 2022, com o " 
tapering " devendo ser anunciado já 
na próxima reunião do FOMC, agen-
dada para o começo de novembro; e 
(ii) o início de um ciclo de elevação da 
FFR a partir da virada de 2022 para 
2023. O comunicado do FOMC e os 
ajustes nas projeções oficiais tendem 
a reafirmar essas nossas projeções.
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Com ‘upgrade’ da Selic, Brasil passa 
Rússia e tem o 2º maior juro do mundo
Copom confirma o esperado, eleva Selic a 6,25% ao ano e Brasil 
volta à cabeça do ranking de 40 maiores pagadores

Taxa Selic tem a quinta alta consecutiva e Copom, de Roberto 
Campos Neto, sinaliza 7,25% para a reunião de outubro

Bola cantada, o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) cumpriu 
o script e anunciou, no dia 22 de 
setembro, o quinto aumento conse-
cutivo da Selic que triplicou em seis 
meses. Mais uma dose de 1 ponto 
percentual eleva a taxa a 6,25% ao 
ano e já sinaliza 7,25% em outubro. 
Ao confirmar a sua própria sinali-

zação e a expectativa do mercado, o 
Copom reinstalou o Brasil na segun-
da posição no ranking de 40 países 
por juro real – aquele que supera 
a inflação e, portanto, dá alguma 
compensação ao investidor. O Brasil 
paga agora 3,34% acima da inflação 
esperada ao final de um ano e des-
banca a Rússia para a terceira posi-

ção, com 1,87%. A Turquia, porém, 
segue firme na liderança e é o país 
que melhor remunera o investidor, 
com taxa de 4,96%. O cálculo do juro 
real feito pelo economista-chefe da 
Infinity Asset, Jason Vieira, leva em 
conta a inflação 12 meses à frente, de 
5,12%, segundo a Focus, descontada 
do contrato de DI com vencimento 
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em outubro de 2022, de 8,63%.

Juro alto, mesmo acima da infla-
ção, não garante, porém, o interesse 
de investidores, sobretudo os estran-
geiros, que fogem de incertezas eco-
nômicas e políticas, evitando colocar 
em risco a expectativa de retorno de 
suas operações. Contudo, o Brasil à 
frente de 38 países em taxa de juro 
é relevante e, mantida a estabilidade 
econômica com metas de equilíbrio 
fiscal,  porque tende a atrair mais di-
nheiro, algo que o país não pode dis-
pensar em nenhum momento – seja 
para financiar sua trilionária dívida 
pública ou promover investimentos 
na economia real, em setores que ali-
mentem produção e consumo.

Vieira, que faz o monitoramento 
das decisões de política monetária 
de 40 economias há mais de uma dé-
cada, revela, com o ranking global de 
juros, que a inflação tem surpreendi-
do os bancos centrais. Do elenco de 
40 países listados, 33 estão com juro 
real negativo – oferecem taxas que 
nem compensam a própria inflação. 
“Numa visão mais abrangente, con-
siderando 168 países, 82,7% man-
tiveram os juros, 14,3% elevaram e 
3% cortaram. Entre os 40 países do 
ranking, 80% mantiveram suas taxas, 
enquanto 17,5% aumentaram e 2,5% 
reduziram suas taxas de juros”, infor-
ma o economista.

O juro médio praticado pelos 40 
países listados por Jason Vieira é ne-
gativo em 1,35% em setembro – bem 
inferior aos 3,34% positivos do Bra-
sil, o que aumenta a chance de atrair 
mais investidores para a renda fixa.

VENTOS SOPRAM PARA  
RENDA FIXA

Os juros mais altos já se refletem 
nos dados de captação da indústria 
de fundos. Levantamento divulga-
do, nesta quarta-feira, pela Anbima 
(Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de 
Capitais) confirma a expansão do 

patrimônio líquido dos fundos de 
investimentos no país e a participa-
ção inabalável da renda fixa como 
uma classe de ativos. Em agosto, a 
captação líquida alcançou R$ 43,45 
bilhões, montante que elevou o in-
gresso acumulado no ano – excluin-
do resgates – a R$ 359,23 bilhões e, 
em 12 meses, a R$ 370,82 bilhões.

A renda fixa agregou, em agosto, 
R$ 45,4 bilhões – volume superior, 
portanto, ao consolidado, segundo 
Ranking de Administração de Fundos 
de Investimento por Classe Anbima. 
As carteiras de ações registraram 
captação líquida de R$ 459,1 milhões. 
Em agosto, registraram captação ne-
gativa, com resgates superiores às no-
vas entradas, os fundos de Previdên-
cia e os FIDCs de, respectivamente, R$ 
1,43 bilhão e R$ 5,48 bilhões.

A Anbima informa também que, em 
agosto, o patrimônio líquido dos fundos 
de investimentos totalizou R$ 6,947 
trilhões. A parcela da renda fixa, mais 
beneficiada pela elevação das taxas de 
juros, responde por R$ 2,46 trilhões 
ou 35,4% do total; os multimercados 
têm patrimônio de R$ 1,57 trilhão ou 
22,7%; e os fundos de ações abrigam 
R$ 675,2 bilhões, 9,7% do total.

O apetite de investidores estran-
geiros pelo juro brasileiro já vem 
crescendo revelam as estatísticas de 
portfólio divulgadas pelo Banco Cen-
tral. Estrangeiros já colocaram mais 
de US$ 20 bilhões em carteira no país 
de janeiro a julho, sendo US$ 14 bi-
lhões em títulos negociados no mer-
cado doméstico. Em sete meses de 
2020, investidores externos tiraram 
US$ 27,155 bilhões do Brasil.

Em julho – dados mais recentes 
publicados – ingressaram em portfólio 
US$ 3,257 bilhões no total. Os estran-
geiros aplicaram US$ 1,911 bilhão em 
títulos. Já as aplicações de investidores 
estrangeiros em ações somam US$ 
6,667 bilhões em sete meses do ano. 
Em julho, porém, houve desinvesti-
mento de US$ 2,08 bilhões.

O apelo da renda fixa se-
gue inabalável com a decisão 
do Copom, anunciada no iní-
cio da noite. O comitê confir-
mou a nova Selic de 6,25% e, 
no seu comunicado, afirmou 
que “para a próxima reunião, 
o comitê antevê outro ajuste 
da mesma magnitude”. Por-
tanto, 7,25% em outubro.

A despeito dessa sinaliza-
ção, o Copom elevou o tom em 
relação ao último encontro e 
afirma que no atual estágio 
do ciclo de elevação de juros, 
esse ritmo de ajuste é o mais 
adequado para garantir a con-
vergência da inflação para a 
meta no horizonte relevante 
e , simultaneamente, permitir 
que o comitê obtenha mais 
informações sobre o estado 
da economia e o grau de per-
sistência dos choques. “Neste 
momento, o cenário básico e 
o balanço de riscos do Copom 
indicam ser apropriado que 
o ciclo de aperto monetário 
avance no território contracio-
nista”. Na reunião de agosto – 
quando elevou a Selic a 5,25% 
- o comando do BC considerou 
apropriado “um ciclo de eleva-
ção de taxa de juros para pata-
mar acima do neutro”.

Em poucas palavras, o 
juro segue em alta ao menos 
até o fim do ano.

Sinalização 
do Copom

Fonte: Angela Bittencourt – Exame
Ricardo Bergamini – 22.09.21
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Aumento da Selic tem impacto negativo 
no crescimento da economia, avalia CNI

O Banco Central põe em risco a recuperação econômica e aumenta a 
probabilidade de uma nova recessão, ao perseguir a meta de inflação 
para 2022 com aumentos expressivos da taxa básica de juros

A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) considera equivocada a 
decisão do Comitê de Política Mone-
tária (Copom), do Banco Central do 
Brasil, de acelerar o ritmo de aumen-
to da taxa básica de juros (Selic) para 
1 ponto percentual.

 O presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, lembra que nem o 
emprego nem a produção industrial 

retornaram aos níveis anteriores ao 
da pandemia de Covid-19, apesar dos 
sinais claros de retomada econômica. 
“Ao perseguir a meta de inflação do 
ano que vem com aumentos expressi-
vos da Selic, o Banco Central põe em 
risco a recuperação econômica e au-
menta a probabilidade de uma reces-
são no próximo ano", avalia Robson 
Braga de Andrade.

Na avaliação do setor industrial, 
a decisão por um quinto aumento ex-
pressivo da Selic é contrária a neces-
sidade de estimular as condições de 
crédito para consumidores e empre-
sas. A medida aumenta o custo do fi-
nanciamento e desestimula a deman-
da em um momento em que muitas 
empresas ainda tentam sobreviver à 
crise desencadeada pela pandemia do 
coronavírus.
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FIESP: Nova alta de juros  
e aumento de IOF penalizam 
pessoas e empresas

De acordo com o presidente 
da FIESP – Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo, 
Paulo Skaf, “o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) aumentou no dia 
22/09 a taxa básica de juros, a 
Selic, em 1,0 p.p, para o patamar 
de 6,25% a.a. Esta nova alta, 
juntamente com o aumento do 
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), penaliza as pessoas 
e as empresas num momento de 

frágil recuperação dos impactos 
econômicos da pandemia. 

O percentual da renda das 
famílias comprometido com dí-
vidas é recorde. Saltou de 49,4% 
em junho de 2020 para 59,2% 
em maio de 2021 (último dado 
disponível). 

O aperto monetário agrava 
esse quadro de endividamento, 
reduzindo o consumo das famí-

lias e prejudicando a atividade 
econômica. Para as empresas, 
além de aumentar o custo do 
crédito, vai tirar competitivida-
de e dificultar a retomada do 
investimento. 

Aumentar a Selic e o IOF na 
atual conjuntura prejudica a 
necessária retomada econômi-
ca sustentada com a geração de 
empregos e de renda de que o 
Brasil tanto precisa”. 
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Inadimplência por conta de diminuição 
da renda cresce, mas desemprego segue 
como principal motivo da negativação
Estudo da empresa de inteligência analítica também aponta que maioria 
dos consumidores com restrição possui mais de três contas em atraso

O número de consumidores que 
se tornou inadimplente por conta de 
diminuição da renda aumentou no 1º 
semestre de 2021 em relação ao se-
mestre anterior, indica pesquisa da 
Boa Vista, empresa que aplica inte-
ligência analítica de ponta na trans-
formação de informações para a to-
mada de decisões em concessão de 
crédito e negócios em geral. 26% dos 
consumidores entrevistados aponta-
ram essa como a principal causa da 

inadimplência, contra 22% no perío-
do anterior. O motivo mais apontado 
pelos consumidores inadimplentes, 
entretanto, segue sendo o desempre-
go, mas com uma leve queda entre os 
dois períodos: 31% no 1º semestre 
deste ano contra 33% no 2º semes-
tre de 2020.

“O desemprego costuma ser, his-
toricamente, a principal causa da 
inadimplência do consumidor. Mas 

neste último semestre, chama a aten-
ção o crescimento da diminuição da 
renda como motivo da inadimplên-
cia, reflexo direto da crise ocasionada 
pela pandemia na vida financeira do 
consumidor”, ressalta Flavio Calife, 
economista da Boa Vista.

A Boa Vista também questionou 
quantas contas o consumidor com 
restrições possui em atraso. A maio-
ria, 62%, possui três ou mais contas 
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em atraso, e 86% desses consumido-
res estão há mais 90 dias inadimplen-
tes. Em relação ao valor das dívidas, 
54% desses consumidores relataram 
à Boa Vista que possuem dívidas a 
partir dos R$ 3 mil. “Esses números 
demonstram que, uma vez negativa-
do, o consumidor tem dificuldades 
para quitar sua dívida rapidamen-
te, além de acabar atrasando outras 
contas e devendo um valor cada vez 
maior”, comenta Flavio.

Para a maioria dos consumido-
res inadimplentes (25%), as contas 
cujo não pagamento resultou em 
restrição ao CPF foram as chamadas 
contas diversas, que englobam gas-
tos com educação, saúde, impostos e 
taxas, lazer e outras despesas, como 
ilustra o gráfico abaixo. Em segundo 
lugar, vêm os empréstimos pessoais, 
com 15%. Em terceiro, os gastos com 
alimentação, para 15%. As contas 
atrasadas foram contraídas pelos se-
guintes meios de pagamento: boletos 
(29%), cartão de crédito (26%) e car-
tão de loja (12%).

VAI PAGAR QUANDO?

Apenas 19% dos consumidores 
disseram que pagariam a dívida nos 
30 dias seguintes, enquanto a maio-
ria (30%), esperava conseguir pagar 
em um prazo de 30 a 90 dias. 20% 
entre 90 e 180 dias e 26% em um 
período acima de 180 dias. Só 38% 
disseram que vão conseguir pagar o 
valor total da dívida, enquanto 62% 
pretendem fazer uma renegociação 
do valor atrasado.

32% dos consumidores com res-
trição procuraram ajuda financeira 
nos bancos. Já os que buscaram aju-
da em financeiras e com parentes e 
familiares foram 26%, seguidos por 
16% dos que buscaram dinheiro 
para pagar as contas com amigos ou 
colegas. Em média, no geral, apenas 
21% dos consumidores que busca-
ram apoio conseguiram o fôlego fi-
nanceiro esperado.

Mais de 1.500 pessoas, em todo o Brasil, responderam à pes-
quisa Perfil do Consumidor, da Boa Vista, por meio de questio-
nário eletrônico, ao longo do 1º semestre de 2021. Os resultados 
consideram 2% de margem de erro e 95% de grau de confiança.

A Boa Vista é uma empresa brasileira que alia inteligência 
analítica à alta tecnologia para transformar os dados dos seus 
clientes em soluções para os desafios de empresas e consumi-
dores.

Criada há mais de 60 anos como SCPC (Serviço Central de 
Proteção ao Crédito), tem contribuído significativamente para 
o desenvolvimento da atividade de crédito no Brasil, ajudando 
o País a estabelecer uma relação de consumo mais equilibrada 
entre empresas e consumidores. A Boa Vista é precursora do 
Cadastro Positivo, banco de dados com informações sobre o his-
tórico de pagamentos, que deixa a análise de crédito mais justa 
e acessível. Por isso, Cadastro Positivo é na Boa Vista.

Metodologia
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Atualmente, o Brasil vem passan-
do por uma crise financeira que afeta 
grande parte da população, e diversos 
são os fatores que contribuem para as 
pessoas não consiga pagar as contas e 
realizar compras com tanta frequên-
cia, como a alta do dólar e da inflação e, 
principalmente, o desemprego, segun-
do a Serasa. De acordo com o Mapa da 
Inadimplência, o estudo mais recente 
sobre o assunto realizado pela Serasa, 
cerca de 62,5 milhões de brasileiros 
estão com o nome sujo. O levantamen-
to também mostrou que entre os bra-
sileiros inadimplentes, cada um deve, 
em média, R$ 3.937,98 – o equivalente 
a mais de três salários mínimos.

A história ensina que a economia 
mundial é cíclica, o que significa que 
de tempos em tempos haverá momen-
tos de euforia ou momentos de crise, 
e estar preparado para enfrentá-los 
significa poder ter dinheiro e crédito 
em todos os momentos críticos e sem 
esbanjar gastos nos bons momentos, 
afirma Anaelson Costa de Oliveira Ju-
nior, graduado em Administração de 
Empresas com foco nas áreas comer-
cial, marketing e financeiro.

“Faço palestra sobre finanças pes-
soais, empreendedorismo e investi-
mentos, e ajudo pessoas e pequenos 
empreendedores a saírem de dividas 
ou começarem a empreender. E uma 
das coisas que abordo é que durante 
os cenários de confiança na econo-
mia, as pessoas tendem a gastar com-
pulsivamente, isso faz com que en-
forquem seus orçamentos limpando 
o caixa, então quando a crise chega, 
elas estão financeiramente expostas e 
desprotegidas”, explica o administra-
dor de empresas.

De acordo com o levantamento 
do Mapa da Inadimplência, o maior 
volume de dívidas está na catego-
ria bancos/cartão, representando 
29,7% dos mais de R$ 211 milhões 
de débitos. Em seguida, estão as con-
tas com luz, água e gás, com 22,3%. 
As compras no varejo representam 
13% das dívidas dos brasileiros. A 
Serasa também aponta que os bra-
sileiros estão buscando negociação 
pelo ‘Serasa Limpa Nome’, a faixa 
etária de 31 a 40 anos foi a que mais 
procurou uma solução financeira 
para os débitos, em seguida os com 
idade entre 18 e 25 anos.

Anaelson relata que conseguir 
chegar a um ciclo de crise sem endivi-
damento já é algo muito saudável para 
a finança pessoal ou família, contudo, 
em períodos críticos normalmente 
surgem as melhores oportunidades. 
Ele observa que nesses períodos de 
crise, por falta de liquidez nos mer-
cados, os bancos centrais tomam po-
líticas de incentivo à economia, o que 
significa mais crédito, menos juros e 
possíveis perdões de dívidas.

Conforme o especialista, pessoas 
que não se preparam começam a ven-
der os bens por preços menores, pelo 
fato de não terem dinheiro e nem li-
quidez para pagar as dívidas. E é nesse 
ponto que novas oportunidades sur-
gem e as pessoas devidamente prepa-
radas começam a mudar os status de 
vida em meio à crise. Costa também 
avisa que para ficar bem preparado 
para momentos de críticos é necessário 
gastar menos quando a economia vai 
bem e aprender a separar o desejo de 
necessidade, quando for comprar algo.

“Outra maneira seria ser criativo 
para buscar renda extra, empreender 
é uma grande chave para isso. Ao in-
vés de dizer: não posso pagar por isso; 
pergunte-se: como posso pagar por 
isso? Você tem uma grande capacidade 
criativa, apenas invista nisso. Procure 
cada vez mais atender suas necessi-
dades com sua renda extra para que a 
renda principal se acumule no decor-
rer dos anos, assim, seus desejos serão 
alcançados por preços e condições 
muito melhores quando a próxima cri-
se chegar”, finaliza Anaelson Costa.

Mais de 62 milhões de brasileiros se 
endividaram na atual crise financeira
Segundo a Serasa, o valor médio da dívida por pessoa é o maior dos últimos 12 
meses, e está em R$ 3.937,38, uma alta de 1,3%. As pessoas tendem a gastar 
compulsivamente, isso faz com que enforquem seus orçamentos limpando o caixa

Fonte: Dino Divulgador de Notícias – 24.0
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O Banco Safra acredita na conver-
gência da inflação para 4% ao ano em 
2022, apesar do nível atual de quase 
10% do IPCA, segundo Joaquim Levy, 
diretor de Estratégia Econômica e Re-
lações com Mercados da instituição. 

Levy afirma que o Banco Central 
deu uma sinalização clara de que está 
olhando para além das altas de pre-
ços recentes. 

A maior parte da inflação atual, 
segundo Levy, veio dos combustíveis, 
eletricidade e commodities agrícolas. 
O preço do petróleo se estabilizou de-
pois de saltar de US$ 40 para mais de 
US$70 o barril, a crise da eletricidade 
está no auge e as commodities agríco-
las deram uma pausa, explica ele. 

"Se esses preços se mantiverem 
em níveis altos, mas não subirem 
mais, a inflação vai cair, ficando em 
torno de 4% em 2022 com uma Selic 
próxima de 8% no final de 2021, ou 
até um pouquinho abaixo", projeta o 
ex-ministro da Fazenda. 

O que poderia mudar o cenário, 
segundo ele, é a desvalorização do 
câmbio, mas raramente a economia 
mundial foi tão favorável ao Brasil. 

Para Levy, o mercado reagiu fa-
voravelmente à carta divulgada pelo 
presidente da República nos dias se-
guintes aos atos políticos do dia 7 de 
setembro e após a visita a Brasília do 
ex-presidente Temer. 

Sobre as mudanças no Imposto de 
Renda, Levy afirma que elas não são tec-
nicamente necessárias para se aumen-

tar o valor do Bolsa Família em até 25%. 

"O Bolsa Família é uma despesa 
decidida ano a ano, podendo aumen-
tar sem restrições por parte da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, quando a 
receita está forte. Então, não precisa 
trocar o IRPJ por dividendo para ten-
tar atender a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, talvez mesmo que o governo 
queira modificar o programa", afirma. 

"Reforçar o Bolsa Família poderia 
esbarrar no teto do gasto, mas aí de-
pende do apetite para cortar outras 
despesas", afirma. Nesse sentido, ele 
acredita que seria possível acomodar 
essa despesa adicional, assim como o 
pagamento de precatórios, sem que-
brar o teto, se os precatórios associa-
dos ao Fundef fossem tratados como as 
despesas do Fundeb. Ambos os fundos 
complementam os recursos destinados 
pelos Estados ao desenvolvimento da 
educação fundamental ou básica. 

Para Levy, o avanço da vacinação 

foi fundamental para o crescimento 
do PIB em 2021, e a estagnação do 
consumo no primeiro semestre desse 
ano teve a ver com a inflação, que ero-
diu o poder de compra da população, 
enquanto ajudava o governo a arreca-
dar mais. 

"A inflação e esse salto na arreca-
dação que alguns estão achando que 
é estrutural têm algo de transitório. 
O PIB do segundo semestre não vai 
vir muito forte e o crescimento deve 
entre 1% e 1,5% em 2022", comenta. 
Ele destaca que a acomodação da eco-
nomia é visível no índice de atividade 
proprietário que o Banco Safra criou 
a partir do Safrapay, o serviço de má-
quinas de cartão de crédito do Safra, 
mas que mantém uma perspectiva 
construtiva sobre muitos dos funda-
mentos da economia. 

"No Safra, queremos ver a economia 
crescer, porque o Brasil continua sendo 
um lugar extraordinário. Com novas 
tecnologias, estamos podendo oferecer 
crédito para novos grupos de pessoas e 
empresários todos os dias, e opções de 
investimento mais sofisticadas, que não 
estavam no radar de ninguém há cinco 
anos", comenta o economista. 

Segundo Levy, quando há tran-
quilidade e confiança na democracia, 
sem risco político, o apetite por in-
vestimento aumenta e o real tende a 
se valorizar. "Para que isso aconteça 
é preciso que haja clima de harmonia 
política e vontade de enfrentar os re-
ais problemas do país, sem diversio-
nismos", comenta Levy. "Dá para che-
gar lá, mesmo que o juro americano 
comece a subir", acrescenta ele.

Para Joaquim Levy, inflação cai dos atuais 
10% ao ano para 4% em 2022

Agência Brasil/EBC

Ex-ministro diz há condições favoráveis para a queda dos preços nos próximos meses, 
destaca a importância da percepção sobre funcionamento das instituições e diz que o 
governo não precisa mudar o Imposto de Renda para reforçar o Bolsa Família 
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Inflação é fruto da 
tempestade perfeita

Os 10 brasileiros mais 
ricos em 2021, de acordo 
com a Forbes

A discussão sobre a inflação tem 
sido ampla e abrangente porque os 
preços elevados têm prejudicado os 
orçamentos das famílias, levando-as 
a utilizarem cada vez mais o cartão 
de crédito para consumir itens de 
primeira necessidade. A inflação ele-
vada tem se traduzido em piora na 
sensação de bem-estar das pessoas, 
especialmente das famílias nas clas-
ses de menor renda. 

A inflação pode ter várias causas, 
as quais são agrupadas essencialmente 
em: choques de demanda, pressões de 
custos ou de oferta, inércia inflacionária 
e expectativas de inflação futura. A situ-
ação ideal seria que os preços fossem 
integralmente explicados pela oferta e 
demanda de bens e de serviços, seria 
muito mais fácil para a política monetá-
ria e o Banco Central corrigir os desvios 

entre a oferta e a demanda agregadas. 
Mas não é assim que a banda toca e o 
BC deve considerar o componente de 
inércia no momento de calibrar a taxa 

de juros. O nosso maior problema, no 
entanto, é o desgoverno Bolsonaro. Ele 
tem sempre apostado no caos.

Fonte: Blog do PCO
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A produção brasileira de aço bruto, em 
agosto de 2021, foi de 3,1 milhões de 
toneladas, um aumento de 14,1% frente 
ao apurado no mesmo mês de 2020

No acumulado de janeiro a agos-
to de 2021, a produção alcançou 24,1 
milhões de toneladas, o que represen-
ta um aumento de 20,9% frente ao 
mesmo período do ano anterior. 

Em agosto, as vendas internas 
atingiram 2 milhões de toneladas, re-
presentando crescimento de 10,4% 
frente ao apurado no mesmo mês de 
2020. 

O consumo aparente de produtos 
siderúrgicos, em agosto, foi de 2,3 mi-
lhões de toneladas, 22,7% superior ao 
apurado no mesmo período de 2020. 

As vendas internas, nos primeiros 
oito meses deste ano, foram de 16,0 
milhões de toneladas, representando 
uma alta de 34,2% quando compara-
da com o apurado em igual período 
do ano anterior. O consumo aparente 
de produtos siderúrgicos, nos primei-
ros oito meses deste ano, foi de 18,8 
milhões de toneladas, acumulando 
alta de 41,7% frente ao registrado no 
mesmo período de 2020. 

Os números mostram que a indús-
tria brasileira do aço está produzindo 
e atendendo seus clientes em volumes 
superiores àqueles verificados antes 

do início da pandemia do COVID-19. O 
mercado encontra-se plenamente abas-
tecido e sem qualquer excepcionalidade. 

O Aço Brasil também divulgou o 
Indicador de Confiança da Indústria 
do Aço (ICIA), referente ao mês de se-
tembro. O ICIA caiu 18,3 pontos fren-
te ao mês anterior, para 50,6 pontos. 
Com o resultado de setembro, o ICIA 
volta à trajetória decrescente desde 
seu pico, em outubro de 2020, o que 
aponta que a confiança dos CEOs da 
indústria do aço migra para um perí-
odo de acomodação após forte cresci-
mento da atividade do setor." 
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Ipea prevê crescimento do PIB Agropecuário 
de 1,2% em 2021 e 3,4% em 2022 
A previsão anterior de crescimento era de 1,7% para 2021 

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) revisou, no dia 
23/9 último, o valor adicionado (VA) 
do setor agropecuário de 1,7% para 
1,2% em 2021. As reduções nas esti-
mativas de produtividade e produção 
no milho e um cenário menos favorá-
vel para a produção de leite foram os 
motivos considerados para os ajustes 
feitos pelos pesquisadores do Grupo 
de Conjuntura do Ipea. 

O valor adicionado da produção 
vegetal em 2021 também foi revisto 
para baixo: de 1,7% para 1,2%, de-
vido à revisão para a estimativa de 
produção do milho, que deve apre-
sentar queda de 15,5% - de acordo 
com levantamento do IBGE. Apesar 
disso, o resultado para o componen-
te deve ser positivo, sustentado pelas 
significativas altas nas produções de 
soja (+10,1%), arroz (+4,3%) e trigo 
(+32,9%). Entre as culturas com maior 
participação no VA deste componente, 
a soja é a única que apresenta perspec-
tiva de crescimento no ano. As demais 
culturas de maior importância devem 

influenciar negativamente para o re-
sultado deste componente por ques-
tões climáticas: milho (-15,5%), cana-
-de-açúcar (-3,7%) e café (-21,2%). 

A produção animal foi revista com 
alta de 1,8% para 1,2% este ano. Ape-
sar do crescimento na produção de 
aves (+6,8%), suínos (+8,7%) e ovos 
(+1,4%), a projeção é de queda nos 
dois produtos com maior participação 
no valor adicionado: bovinos (-0,9%) 
e leite (-0,4%). Entre esses, a revisão 
da projeção para o leite foi a principal 
responsável pela estimativa de cres-
cimento mais baixo para a produção 
animal. Pedro Garcia, pesquisador as-
sociado do Ipea e um dos autores da 
nota, lembra que "o aumento do custo 
de produção é um fator que tem desin-
centivado a produção de leite". Apesar 
da leve recuperação no consumo de 
carne bovina, a alta no preço da prote-
ína e o impacto negativo da pandemia 
sobre o mercado de trabalho resulta-
ram em um cenário mais desfavorável. 

Para 2022, a estimativa foi re-

visada marginalmente com alta de 
3,3% para 3,4% no valor adicionado 
do setor agropecuário, com cresci-
mento de 2,2% na produção animal 
(ante alta de 1,8% na publicação mais 
recente) e 3,9% na produção vegetal 
(mantida desde a previsão anterior). 
Há perspectiva positiva por conta de 
expectativas de crescimento nas cul-
turas de soja e milho; de recuperação 
do crescimento da produção de bovi-
nos (após dois anos consecutivos de 
queda) e de nova alta estimada para a 
produção de suínos. 

Os pesquisadores sinalizam que 
o cenário de riscos da produção agro-
pecuária segue em linha com o que foi 
divulgado anteriormente - na Nota de 
Conjuntura nº. 18, de agosto deste ano. 
Para 2021, há possibilidade de efeitos 
residuais do fenômeno climático La Niña 
sobre culturas ainda em colheita, como 
a cana-de-açúcar. A produção animal 
poderá continuar a sofrer os efeitos da 
mudança nos preços relativos e eleva-
ção nos custos de produção. Para 2022, 
ainda há dúvidas sobre o ciclo climático 
que prevalecerá na safra, sua intensida-
de e os efeitos sobre a produção vegetal; 
mas na produção animal, o cenário é de 
normalização da oferta de bovinos. 

O levantamento segue sendo reali-
zado com base nas estimativas do Le-
vantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), e 
em projeções próprias para a pecuária 
a partir de dados da Pesquisa Trimes-
tral do Abate de Animais, da Produ-
ção de Ovos de Galinha e Leite. Nesta 
edição, há participação da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
nas previsões para 2022 para o seg-
mento da produção vegetal.
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Brasil fica em 57º lugar entre 132 países 
no Índice Global de Inovação
Embora tenha ganhado cinco posições em relação a 2020, país continua mal 
classificado no principal ranking mundial de inovação e está 10 colocações 
abaixo da registrada em 2011

O Brasil ganhou cinco posições 
no Índice Global de Inovação (IGI) na 
comparação com o ranking de 2020 
e agora está no 57º lugar entre 132 
países. A colocação brasileira, no en-
tanto, é considerada ruim, pois o país 
está 10 colocações abaixo da obtida 
em 2011, quando chegou a sua me-
lhor marca, a 47ª posição. No topo da 
lista aparece a Suíça, seguida pela Su-
écia e pelos Estados Unidos.

 O ranking foi divulgado no dia 20 
de setembro último pela Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI - WIPO, na sigla em inglês), em 
parceria com o Instituto Portulans, a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), a Confederação da Indústria In-
diana (CII), a Ecopetro e a Assembleia 
de Exportadores Turcos (TIM), contan-
do com o apoio do Conselho Consultivo 
do IGI e de sua Rede Acadêmica. A CNI, 
por meio da Mobilização Empresarial 
pela Inovação (MEI), é parceira na pro-
dução e divulgação do IGI desde 2017. 
A classificação começou a ser publicada 
anualmente em 2007.

Na avaliação da CNI, a colocação 
brasileira é incompatível com o fato 
de o país ser a 12ª maior economia do 
planeta, em 2020, e com a realidade 
de termos um setor empresarial sofis-
ticado. Recente trabalho do Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (IEDI) mostra o Brasil em 
13º lugar entre 45 países no ranking 
internacional para o desempenho da 
produção da indústria. 

O presidente da CNI, Robson Braga 
de Andrade, alerta que os investimen-
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tos em ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I) são fundamentais para que o 
país avance e sua indústria seja com-
petitiva no cenário internacional. Ele 
pontua que a pandemia reforçou a re-
levância da CT&I, imprescindível, por 
exemplo, para o desenvolvimento de 
vacinas e para pesquisas sobre medica-
mentos que possam controlar a doença.

“O crescimento sustentável e a 
superação da crise agravada pela 
pandemia de Covid-19 passam pela 
via da inovação. Uma estratégia na-
cional ambiciosa, que priorize o de-
senvolvimento científico, tecnológi-
co e a inovação para o fortalecimento 
da indústria, tornará a economia 
mais dinâmica, promovendo maior 
equidade e bem-estar social”, afirma 
Robson Andrade.

POSIÇÃO BRASILEIRA  
NO IGI

O Índice Global de Inovação é 
formado pela média de cinco pilares 
(Instituições, Capital humano e pes-
quisa, Infraestrutura, Sofisticação de 
mercado e Sofisticação empresarial) 
do subíndice Insumos de inovação 
e dos dois pilares (Produtos de co-
nhecimento e tecnologia, e Produtos 
criativos) do subíndice Produtos de 
inovação, distribuídos em 81 indica-
dores. Três dos fatores que levaram 
o Brasil a uma melhor colocação em 
relação ao ano passado foram a re-
tração do PIB – que dá uma falsa per-
cepção de avanço em razão do uso 
dessa medida relativa em alguns in-
dicadores –, a inserção de novos in-
dicadores no ranking e a boa atuação 
empresarial, refletida no desempe-
nho em indicadores como Produtos 
de alta tecnologia e Valores recebi-
dos por uso de propriedade intelec-
tual. O uso de dados de outros anos 
e o plano de combate ao backlog de 
pedidos de patentes também podem 
ter contribuído para o ganho de co-
locações.

 De acordo com os dados, o Brasil 
continua a ter melhor desempenho 

em insumos de inovação do que em 
resultados de inovação, ocupando o 
56º lugar (59º em 2020) e 59º (64º 
em 2020), respectivamente. A CNI 
observa, no entanto, que o país care-
ce e muito de políticas de incentivo à 
inovação e tem sofrido cada vez mais 
com cortes do financiamento público 
à agenda de CT&I.

As principais fraquezas do país, 
apontadas no ranking, são Formação 
bruta de capital, Facilidade para abrir 
uma empresa, Facilidade para obten-
ção de crédito e Taxa tarifária aplicada.

O IGI é um dos principais instru-
mentos de referência para dirigen-
tes empresariais, formuladores de 
políticas públicas e aos que buscam 
conhecimentos sobre a inovação no 
mundo. As diferentes métricas do 
ranking podem ser usadas para mo-
nitorar o desempenho de um país, 
comparando-o com economias da 
mesma região ou mesmo grupo de 
renda.

BRASIL É O QUARTO COLOCADO 
ENTRE OS PAÍSES DA AMÉRICA 
LATINA E CARIBE

Os dados divulgados nesta segun-
da-feira mostram que o Brasil ocupa a 
11ª posição entre as 34 economias do 
grupo de renda média alta e é o 4º co-
locado entre as 18 economias avalia-
das da América Latina e do Caribe, fi-
cando atrás do Chile (53º), do México 
(55º) e da Costa Rica (56º). Entre os 
países dos BRICS, o Brasil aparece em 
penúltimo, à frente apenas da África 
do Sul, que está em 61º lugar. A China 
é a 12º colocada, a Rússia está no 45º 
lugar e a Índia, no 46º.

O desempenho brasileiro está 
acima da média do grupo de renda 
média alta em apenas quatro pilares: 
Capital humano e pesquisa; Infraes-
trutura; Sofisticação de negócios; e 
Produtos de conhecimento e tecno-
logia. Em relação às economias da 
região, seu desempenho é acima da 
média em todos os pilares do IGI.

EVOLUÇÃO DOS  
INDICADORES

Os maiores avanços do Brasil em 
relação aos dados de 2020 se deram 
nos indicadores de Crescimento da 
produtividade no trabalho (58 posi-
ções) e de Gastos totais com softwa-
re (46 posições). Como o primeiro é 
calculado considerando a média dos 
três últimos anos em relação ao PIB, 
sendo 2020 o último ano, a explicação 
plausível é que, apesar da redução de 
empregados, o PIB foi reduzido dras-
ticamente, dando a falsa impressão 
de maior produtividade. O segundo, 
que tem o ano passado como referên-
cia, se explica pelos investimentos em 
software aumentados durante a pan-
demia e sua relação com o percentual 
do PIB, que caiu.

Chamam também a atenção os 
avanços em Marcas registradas por 
origem, Pedidos de patente por ori-
gem e Pedidos de modelo de utilida-
de por origem. Por serem dados de 
2019, podem estar relacionados ao 
Plano de combate ao backlog, lançado 
pelo INPI nesse mesmo ano, que vem 
reduzindo o estoque de pedidos de 
patentes desde o ano citado.

É importante pontuar, ainda, que 
a maior parte dos dados analisados 
é referente a 2019. Além disso, a 
análise do Brasil considera quatro 
indicadores com dados mais antigos 
que o do ano de modelo do IGI e uti-
lizado pela maioria dos países, não 
atualizados pelo governo brasileiro 
para as fontes que alimentam o IGI. 
Dois deles têm cinco anos de defasa-
gem. Pesquisadores, no qual o Brasil 
se classifica em 53º lugar, e Talentos 
na área de pesquisa em empresas, 
ocupando o 46º lugar, com avanço 
de 5 posições em relação a 2020 e 
Talentos na área de pesquisa em em-
presas, ocupando o 46º lugar, com 
avanço de 5 posições na comparação 
com o ano passado.

Também é importante considerar 
que há três indicadores sem dados 
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para o Brasil, dois deles não mensura-
dos pelo governo brasileiro; o outro se 
refere a um relatório do Banco Mundial 
que não foi atualizado para o país – Em-
presas que oferecem treinamento for-
mal. Os dados não mensurados pelo go-
verno brasileiro são: Gastos brutos com 
P&D por empresas e Gastos brutos com 
P&D Financiados a partir do exterior. 
Esses três indicadores integram o pilar 
Sofisticação empresarial, onde temos 
a melhor classificação do país entre 
os sete pilares. Como já mencionado, a 
ausência de dados tende a favorecer o 
posicionamento no ranking.

A INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA 
BRASILEIRA

A fim de contribuir para o avan-
ço da agenda de CT&I no país, a CNI 
tem realizado nos últimos anos di-
versas parcerias com órgãos públicos 
e centros de pesquisa. A principal 
iniciativa nesse sentido é coordenar 
a Mobilização Empresarial pela Ino-
vação (MEI), que tem como objetivo 
principal incentivar as empresas a co-
locarem a inovação no centro de suas 
estratégicas de negócios.

A MEI tem desempenhado papel 
fundamental na integração dos seto-
res públicos e privado e das universi-
dades em torno de uma agenda con-
sistente de inovação, que contemple o 
aprimoramento do marco regulatório 
da inovação, a modernização do sis-
tema de financiamento e a reestrutu-
ração dos currículos de engenharia, 
entre outras prioridades. A CNI man-
tém também uma importante rede de 
institutos de inovação e tecnologia do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), que ajudam in-
dústrias de todo o Brasil a inovarem, 
e centros de inovação do Serviço So-
cial da Indústria (SESI).

Outra importante iniciativa em 
prol da inovação foi a parceria fir-
mada no ano passado pela CNI com o 
SOSA – plataforma israelense que tem 
atuação global em inovação aberta. O 
acordo oferece a empresas brasileiras 

de médio e grande porte a facilitação 
de acesso a tecnologias disponíveis 
em mais de uma dezena de hubs de 
inovação. Além disso, também pro-
move startups brasileiras com maior 
nível de maturidade em mercados in-
ternacionais, por meio de programas 
de residência nos ecossistemas de 
Nova Iorque e TelaAviv.

CNI REALIZOU LIVE PARA  
DEBATER A POSIÇÃO DO BRASIL 
NO RANKING

 Para apresentar e debater o de-
sempenho do Brasil, a CNI e a MEI re-
alizou uma live no dia 21 de setembro, 
com transmissão pelas redes sociais da 
CNI. O objetivo foi apresentar os dados 
do relatório 2021 e debater o que deve 
ser objeto de atenção de formuladores 
de políticas públicas para um avanço 
consistente, pautado pela inovação. 

Participaram do evento online o 
diretor-geral da WIPO, Daren Tang; o 
Chefe da Divisão de Economia e Es-
tatística da OMPI e coeditor do GII, 
Sacha Wunsch-Vincent; o presidente 
do Portulans Institute e co-editor do 
IGI, Soumitra Dutta; e o presidente do 
Conselho de Administração da TOTVS 
e líder do GT MEI Indicadores de ino-
vação da MEI, Laércio Cosentino. O de-
bate foi moderado pelo presidente do 
Conselho de Administração do Grupo 
Ultra e membro do Conselho do IGI, 
Pedro Wongtschowski. A live poderá 
ser acompanhada no Youtube da CNI.

Top 10 do IGI:
1 – Suíça

2 – Suécia

3 – Estados Unidos

4 – Reino Unido

5 – Coreia do Sul

6 – Holanda

7 – Finlândia

8 – Cingapura

9 – Dinamarca

10 – Alemanha

57 – Brasil

Posição dos 
países do BRICS:
12 – China

45 – Rússia

46 – Índia

57 – Brasil

61 – África do Sul
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Indústria do Brasil vai de 9ª para 14ª 
no mundo e cairá mais

Nos últimos 15 anos, a indústria 
brasileira foi da 9.ª posição, entre as 
maiores do mundo, para a 14.ª No 
mesmo período, a participação do 
País na manufatura global caiu quase 
pela metade: de 2,2% para 1,3%, se-
gundo o Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi).

Entre outros problemas, duas 
crises fortes e sequenciais – a de 
2015/2016 (do governo Dilma) e a de 
2020 (da pandemia) -, ceifaram em-
pregos, lançamentos, inovação e inves-
timentos, que de tão pequenos foram 
incapazes de repor a depreciação das 
fábricas. Com menos força, o valor que 
adicionam à economia encolheu 1,5% 
ano após ano, entre 2005 e 2020.

Parte considerável dos países 
emergentes foi na direção oposta, 
como mostra o amplo estudo do Iedi. 
Agora, o pós-pandemia tende a agra-
var a situação, com as nações desen-
volvidas trabalhando para levar a in-
dústria de volta a seus territórios.

“Em poucos meses, a pandemia 
criou um pandemônio em toda a ca-
deia global de produção, logística e 
comércio”, diz Glauco Arbix, coorde-

nador da área de humanidades do 
Centro de Inteligência Artificial da 
USP. “As grandes economias perce-
beram a importância de ter fábricas 
perto do consumidor, para depender 
menos da logística globalizada.” 

A resposta das grandes potências, 
diz Rafael Cagnin, economista do Iedi, 
foi rápida. A estruturação dos planos 
de Biden, nos EUA, o de recuperação 
da União Europeia e o quinquenal 
de crescimento da China, com ações 
práticas, detalhadas – e um volume 
gigantesco de dinheiro -, reforçou o 
dinamismo econômico do hemisfério 
Norte, que tende a ganhar musculatu-
ra e a dar um novo salto.

“Longe geograficamente desse 
eixo econômico dinâmico, todo o res-
tante do mundo é coadjuvante, inclu-
sive o Brasil e a América Latina”, diz 
Cagnin. “Nessa nova realidade, ser um 
mercado potencial não basta: é preci-
so concretizar e tornar realidade a 
promessa.”

O fechamento de fábricas de mul-
tinacionais no País em plena pande-
mia é um dos sinais dessa mudança 
de eixo e dessa espécie de “cansaço” 

– e o reposicionamento das cadeias 
globais. Para ficar em alguns exem-
plos, encerraram linhas de monta-
gem no Brasil Ford, Mercedes-Benz, 
LG e Sony.

“A pandemia só reforçou um mo-
vimento dos últimos dez anos, de re-
calibragem do processo tecnológico, 
que é a essência da indústria 4.0, com 
a modernização de todas as ativida-
des econômicas”, diz Cagnin.

Com a mudança estrutural, dizem 
os especialistas, o risco é a manufatu-
ra brasileira passar de pequena para 
totalmente irrelevante. Ao se tornar 
ainda mais suscetível às instabilida-
des das commodities, o País tende a 
manter o crescimento pífio e a criar 
vagas mal remuneradas. “Não me-
nos honrosos, os empregos de baixa 
qualificação têm salários condizen-
tes com o que produzem”, diz Arbix. 
“Essa situação condena o Brasil a ser 
um País de renda média – e à profun-
da desigualdade.”

Básico. Apesar de parte dos fabri-
cantes locais tentarem acompanhar 
a indústria 4.0, nem tudo depende 
da iniciativa privada. Como em vá-
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rias outras frentes, faltam políticas 
de Estado que deem condições para 
a execução de estratégias. “Qual o 
sentido de colocar sensores, robôs e 
inteligência artificial na produção, se 
a internet ou a energia caem quando 
chove?”, afirma Cagnin. “Como é pos-
sível avançar em direção à sustenta-
bilidade, se é preciso ligar um gera-
dor movido a óleo com a ameaça de 
falta de energia?”

Na prática, além da falta de infra-
estrutura, a agenda do governo volta-
da à inovação, produtividade, compe-
titividade e integração internacional 
também tem tido pouca efetividade. 
“A Câmara Indústria 4.0, por exemplo, 
não teve ações efetivas de impacto”, 
diz Cagnin. “O programa Brasil Mais, 
para melhorar a produtividade de mi-
cro, pequenas e médias empresas, é 
tímido e não deslancha.”

O ambiente de negócios e a redu-
ção do custo Brasil continuam trava-
dos. Também não há uma estratégia 
clara e ordenada para a integração 
internacional. “Esses programas 

sempre têm muito marketing, mas 
poderiam oferecer alguma ajuda”, diz 
Arbix. “Mas com o governo em situ-
ação de paralisia e preocupado com 
a reeleição, o aparato público é des-
mobilizado e o setor empresarial, que 
cresceu sob as asas do Estado, mas 
tem muitos obstáculos, sofre.”

Se deixa de ajudar por um lado, 
o governo prejudica até mesmo em 
uma das áreas na qual o setor produ-
tivo nacional se modernizou: o finan-
ciamento privado. Com a mudança 
de direcionamento dos recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que re-
duziu empréstimos a grandes grupos, 
as empresas tiveram de aprender a 
captar recursos no mercado. 

“Foi um aprendizado, possível 
quando os juros entraram no lugar e o 
BNDES saiu: muitas empresas passa-
ram a entender o mercado de dívidas, 
quem são os agentes, os procedimen-
tos e critérios econômico-financeiros 
a serem considerados”, afirma Cag-
nin. “Não é algo que acontece da noite 

para o dia, principalmente quando a 
pandemia joga areia no processo.”

Após seis anos de ambiente adver-
so, quando as empresas começaram a 
avançar, a volatilidade causada pelos 
ruídos políticos e o maior risco fiscal 
ameaça esse caminho. Um banqueiro 
de investimentos, que pede para não 
ser identificado, enxerga o próximo 
ano com empresas fazendo menos 
ofertas de ações e emitindo mais tí-
tulos de dívida, mas sem crescimento 
da demanda por recursos, por conta 
de uma alta do PIB quase nula. Além 
disso, com a Selic e os riscos mais al-
tos, o dinheiro fica mais caro.

“É uma trajetória de fôlego curto 
porque o setor financeiro, para inves-
tir e liberar crédito, precisa ter garan-
tia de retorno e previsibilidade – nada 
que esteja no radar”, diz Arbix. “O Bra-
sil tem exceções, mas suas empresas 
têm pouco músculo e não conseguem 
quebrar esse ciclo perverso sozinhas, 
para a recuperação da confiança.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo – 
19.09 Ricardo Bergamini
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A gestão da economia 
pelo governo sob influência, 
em muitos casos, de interes-
ses políticos e de uma “ideo-
logia de direita” ultrapassa-
da, em nada contribui para 
melhorar as expectativas do 
mercado financeiro neste 
início do quarto trimestre de 
2021.

O previsível agravamento 
da crise hídrica, neste final de 
ano, sem que a crise da pan-
demia do Covid-19 tenha sido 
ainda devidamente equacio-
nada, mantém os investido-
res na defensiva.

Para completar o cenário 
nada alvissareiro, os princi-
pais bancos reduziram para 
menos de 1% a expectati-
va de crescimento do PIB-
-Produto Interno Bruto para 
2022, quando a inflação de-
verá estar rodando na melhor 
das hipóteses na faixa de 3% 
anualizados.

O fator PIB menor, que 
corresponde a retração do 
consumo, afeta especialmen-
te as ações de companhias do 
setor comercial tradicional 
e as mais ligadas às vendas 
por internet. Ações destas 
companhias, que registraram 
altas expressivas no início 
ano, na B3, a bolsa brasileira, 

passam a ser observadas com 
reserva.

BOLSA AFETADA

Fatores externos como 
a crise financeira da gigante 
chinesa Evergrande, a perda 
de valor do minério de ferro e 
o comportamento desastrado 
do governo no último 7 de se-
tembro derrubaram a B3.

O Ibovespa, que retrata 
a ações mais negociadas na 
B3, recuou do patamar de 
120 mil pontos para a 110 
mil pontos e caiu mais com a 
ameaça do calote da Evegran-
de que deve US$ 300 bilhões 
a bancos. A expectativa de o 
governo chinês socorrer esta 
mega empresa fez a B3 e as 
demais bolsa mundiais reagi-
rem em seguida.

Os principais ativos fi-
nanceiros de renda fixa 
continuam oferecendo ren-
tabilidade real negativa 
(abaixo da inflação). As altas 
continuas da taxa Selic nos 
últimos meses não acompa-
nharam a inflação. A Selic é 
o referencial para a taxa dos 
CDIs, a base de remuneração 
da renda fixa.

Em agosto, quando a in-
flação oficial pelo IPCA pas-

sou a rondar a casa dos 10% 
anualizados, a Selic estava em 
5,25% ao ano. Então, desde 
os CDBs aos fundos de inves-
timentos financeiros e cader-
netas de poupança acumula-
ram novamente perdas reais 
em relação à inflação.

Os títulos públicos lastre-
ados em IPCA ou na Selic nem 
sempre asseguram rentabi-
lidade real quando o investi-
dor saca os valores aplicados 
antes dos respectivos venci-
mentos.

O boletim Focus do Banco 
Central (BC) do último dia 17 
de setembro, previa inflação 
de 8,40% anualizada em de-
zembro próximo, quando a 
Selic pode alcançar os 8,25% 
ao ano.

A alta recente do IOF-
-Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras para o governo ar-
rumar dinheiro para o Bolsa 
Família reduz a rentabilidade 
da renda fixa. A medida foi 
considerada eleitoreira.

Ao invés de adotar medi-
das para reduzir o desempre-
go formal de cerca de 15 mi-
lhões de pessoas, o governo 
adota a medida, uma espécie 
de “cala boca” para os menos 
necessitados.

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

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

Crise hídrica pressiona 
inflação
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Vale recordar o pensa-
mento da direita ¨sensata” 
dos EUA expresso pelo sau-
doso presidente Ronald Re-
agan: “a melhor distribuição 
de renda é o emprego”.

DÓLAR NÃO DISPARA

Nem tudo está perdido. 
A pesquisa Focus junto aos 
principais representantes do 
mercado mantém a expecta-
tiva de o dólar comercial não 
disparar e fechar 2021 na fai-
xa de R$ 5,20 e recuar para 
R$ 5,10 em 2022. Pelo menos 
este fator não pressionará 
mais tanto a inflação.

O próprio ministro Paulo 
Guedes, da Economia, admi-
tiu que o dólar poderia estar 
bem mais baixo se não hou-
vesse tanta instabilidade na 
política. Ele não teve certa-
mente condições de afirmar 
que quem provoca grande 
instabilidade na política é o 
patrão dele, o presidente Jair 
Bolsonaro.

O quadro de relativa es-
tabilidade no câmbio pode se 
alterar para pior, se as previ-
sões do alcance do superávit 

comercial deste ano, da or-
dem de US$ 70 bilhões recua-
rem diante da perda de valor 
do minério e da previsão de 
crescimento menor da eco-
nomia chinesa.

Os investimentos estran-
geiros diminuem no País com a 

instabilidade política. O capital 
externo requer segurança jurí-
dica para entrar no País. E só 
uma democracia plena garan-
te esta segurança. Governos 
populistas de direita ou de es-
querda não oferecem esta ga-
rantia, alertam os analistas dos 
cenários nos diversos países.
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Selic a 6,25%: CDB supera poupança como 
investimento com pior rendimento
Projeções realizadas apontam atual rentabilidade de investimentos em renda fixa

Com a taxa Selic elevada a 6,25%, 
conforme decisão do Copom (Comitê 
de Política Monetária), como fica o ren-
dimento dos investimentos em renda 
fixa? Para saber o impacto desta me-
dida, o Yubb (https://yubb.com.br/), 
maior buscador de investimentos do 
país, realizou um levantamento com 
projeções dos principais ativos. Como 
destaque, pela primeira vez no ano, os 
CDBs dos bancos grandes superaram a 
poupança nova como o tipo de investi-
mento com a pior rentabilidade.

Para Bernardo Pascowitch, fun-
dador do Yubb, o Copom se encontra 
em uma posição desafiadora, já que 
precisa estimular o crescimento eco-
nômico do País, ao mesmo tempo em 
que ainda lida com os estragos causa-

dos pela pandemia:

“Não é uma tarefa fácil: a alta dos 
juros contribui para o controle inflacio-
nário, mas desestimula a recuperação 
econômica e a redução do desemprego. 
Por outro lado, os juros mais baixos ace-
leram a alta dos preços, mas contribuem 
para o avanço da economia”, explica.

E como fica para o investidor? Ber-
nardo explica que o cenário de instabi-
lidade exige uma atuação em diferentes 
ativos. “A diversificação do portfólio é 
mais necessária do que nunca. A renda 
fixa continua sendo a melhor alternati-

va para a reserva de emergência e para 
investimentos de curto prazo, mas para 
ganhos acima da inflação o investidor 
precisará assumir mais riscos em renda 
variável”, conclui Bernardo.

Buscador online e gratuito, co-
nhecido como o “buscapé dos in-
vestimentos”, pois mapeia todos os 
investimentos do país e recebe mais 
de 8 milhões de buscas por mês. Com 
três anos de funcionamento e uma 
proposta isenta, o Yubb não realiza 
nenhum tipo de transação, tendo a 
imparcialidade como o grande dife-
rencial da plataforma.

 Rendimento Bruto Rendimento Líquido Rendimento Real

** Poupança nova*  4,38% 4,38% -3,67%

Poupança antiga* 6,17% 6,17% -2,01%

Tesouro Selic 6,15% 4,92% -3,17%

CDB banco médio 8,00% 6,40% -1,80%

CDB banco grande 4,92% 3,94%  -4,07%

LC 8,61%  6,89%  -1,35%

LCA* 6,03% 6,03%  -2,14%

LCI* 6,27% 6,27% -1,92%

RDB 8,36% 6,69%  -1,53%

Debênture Incentivada* 9,29% 9,29% 0,86%

Confira o levantamento completo:

* Investimentos isentos de imposto de renda. ** Em 2012, o 
Banco Central redefiniu a remuneração da poupança para novos 
investidores. Para projeções de rendimento líquido, foi utilizada 

a alíquota de 20,00% de imposto de renda referente a prazos 
de vencimento entre 181 e 360 dias. A inflação para 2021 foi 

baseada no Relatório Focus de 20 de setembro de 2021.
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População adia para 2022 otimismo  
sobre recuperação da economia pessoal  
e nacional, revela RADAR FEBRABAN 

Na terceira edição da pesquisa, percepção sobre desemprego, poder de compra, inflação, 
custo de vida e taxa de juros mantém tendência pessimista verificada em março e junho 

Mesmo com a projeção de cres-
cimento do PIB em 2021 entre 5% a 
5,5%, o avanço da vacinação contra 
a Covid-19, e a flexibilização de boa 
parte das restrições impostas em 
todos os setores, a maioria da popu-
lação permanece apreensiva, temen-
do a piora nos próximos seis meses 
do desemprego, inflação e poder de 
compra. 

A terceira edição do RADAR FE-
BRABAN mostra que a maioria dos 
brasileiros aposta na recuperação da 
economia e das finanças pessoais a 
partir do próximo ano. Depois de um 
recuo de 54% em março para 52% 
em junho, voltou a crescer para 55% 
a proporção de brasileiros que não 
acreditam que a situação financeira 
pessoal se recupere ainda esse ano. 

Assim como na pesquisa de junho, 
mais de dois terços dos entrevistados 
(68%) estimam que a economia bra-
sileira só deve dar sinais de melhora 
a partir do ano que vem. O percentual 

daqueles que acham que a economia 
não vai se recuperar passou de 9% 
em março para 15% em setembro. 

Realizada no período de 02 a 07 
de setembro, com 3 mil entrevistados 
em todas as cinco regiões do País, a 
terceira edição do RADAR FEBRABAN 
avaliou a evolução da expectativa dos 
brasileiros sobre os seguintes temas e 
apresenta ainda um recorte regional: 

• Situação da economia e consumo 
• Bancos 
• Meios de informação 

A pesquisa se soma ao Observató-
rio FEBRABAN e à FEBRABAN News, 
criados em 2020, como instrumentos 
para estreitar o diálogo do setor ban-
cário com os brasileiros, tornando-se 
polo de notícias, conteúdo e ponto de 
encontro de debate. 

Sobre os bancos, a avaliação da 
população é majoritariamente positi-

va. "A credibilidade no setor bancário 
alcançou os patamares mais elevados 
de opinião positiva desde o início da 
série histórica do estudo: confiança 
nos bancos; satisfação com o atendi-
mento bancário; avaliação positiva da 
contribuição dos bancos para o de-
senvolvimento da economia, a ajuda 
ao país, à sociedade e aos clientes no 
enfrentamento da pandemia, a gera-
ção de empregos, e a melhora da qua-
lidade de vida das pessoas", aponta o 
cientista político e sociólogo Antonio 
Lavareda, presidente do Conselho 
Científico do Instituto de Pesquisas 
Sociais, Políticas e Econômicas (IPES-
PE), responsável pela pesquisa. 

A SEGUIR, ALGUNS PONTOS  
DA TERCEIRA EDIÇÃO DO  

RADAR FEBRABAN: 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

Faltando menos de quatro meses 
para o fim do ano, mais da metade 
dos brasileiros (55%) creem que sua 
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situação financeira familiar só vai se 
recuperar em 2022. Menos de um 
quinto (18%) acredita na melhora 
de sua situação financeira ainda este 
ano - um recuo de 5 pontos em rela-
ção a junho. Os mais pessimistas, que 
não veem qualquer perspectiva de 
recuperação das finanças pessoais, 
somam 7%, um aumento de 2 pontos 
em relação ao levantamento de junho. 

A expectativa de recuperação 
somente a partir de 2022 se amplia 
quando pensam na economia do país. 
Assim como na pesquisa de junho, 
mais de dois terços dos entrevistados 
(68%) estimam que a economia bra-
sileira só deve dar sinais de melhora 
a partir do ano que vem. 

Na medida em que se aproxima 
o final do ano, cresce o descrédito 
quanto à recuperação econômica em 
2021: somente 9% creem nisso, uma 
queda de 4 pontos em relação a ju-
nho, e retorno ao patamar de março. 
Embora pequena, segue em trajetória 
crescente a parcela dos que não en-
xergam quaisquer perspectivas de re-
cuperação da economia: 9% em mar-
ço, 12% em junho e 15% agora. Esse 
número chega a 21% entre os jovens 
de 18 a 24 anos. 

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES 

Aumento do desemprego, queda 
do poder de compra, elevação da in-
flação, do custo devida e da taxa de 
juros compõem o leque das principais 
inquietações dos brasileiros e emba-
sam o sentimento desfavorável sobre 
a recuperação da vida financeira fa-
miliar e da economia em curto prazo. 

Ainda assim, é possível observar 
perspectivas mais favoráveis em re-
lação a março e relativa estabilidade 
em relação a junho. Numa projeção 
para os próximos seis meses: 

• 76% apostam no aumento da 
taxa de juros, mesmo patamar de 
março e maior que junho (72%). 

• 74% acreditam que a inflação 

e o custo de vida irão aumentar 
nos próximos seis meses. Em 
junho, eram 73% e em março esse 
montante chegava a 80%. 

• 54% preveem o aumento do 
desemprego. Em junho eram 52% 
e em março somavam 70%. 

• 51% creem que o poder de 
compra das pessoas vai diminuir. 
Em junho, o percentual era 48% 
e em março 64% tinham essa 
opinião. 

• Quanto ao acesso de pessoas e 
empresas ao crédito, assim como 
nas edições anteriores as opiniões 
se dividem: 32% acreditam em 
aumento, 31% apostam em 
queda e para 29% o acesso ao 
crédito ficará igual. 

CONSUMO 

O desejo de comprar um imóvel 
vem crescendo entre os brasileiros. 
Nesta edição do Radar Febraban, 
34% dos entrevistados expressam 
essa intenção como uma alternativa 
de investimento preferencial caso a 
situação financeira melhore e haja 
sobra no orçamento nos próximos 
meses. Em março e junho passados, 
esses índices eram, respectivamente, 
23% e 27%. 

Cerca de dois terços das pessoas 
ouvidas acham mais interessante, na 
hipótese de sobras financeiras, fazer 
investimentos bancários: 31% apli-
cariam na poupança e outros 31% 
fariam outro tipo de investimento. E 
ainda: 

• 26% dos entrevistados usariam 
a sobra de dinheiro para investir 
na própria educação e de seus 
familiares - entre os jovens de 
18 a 24 anos, esse percentual 
alcança 36%; 

• 22% reformariam a casa; 
• 20% prefeririam viajar

Ao contrário das opções de inves-
tir na educação e reformar a casa, que 
mantiveram patamares semelhantes 

às ondas anteriores, o levantamento 
de setembro registra o menor índice 
quanto ao desejo de viajar, que em 
março era de 25% e em junho, 29%. 

Outros itens receberam menos de 
15% das menções: 

• melhorar o plano de saúde 
(14%); 

• comprar carro e comprar 
eletrodomésticos/eletrônicos 
(12% em ambos os casos); 

• comprar moto (5%); 
• fazer seguro de carro, casa, vida 

ou outros (4%). 

CONTRIBUIÇÃO DOS BANCOS 

A confiança nos bancos em setem-
bro alcança a melhor marca entre as 
rodadas do levantamento (60%). A 
confiança nas fintechs deu um salto 
significativo entre março e setembro: 
de 49% para 59%. Quanto às empre-
sas privadas em geral, a confiança é 
de 54% (eram 51% em junho). 

Essa opinião favorável sobre os 
bancos também se expressa no cres-
cente reconhecimento de sua rele-
vância para a economia, o país e as 
pessoas: 

• 61% avaliam que os bancos  
dão uma contribuição positiva 
para o desenvolvimento da 
economia brasileira  
(março: 51% e junho: 53%). 

• 57% opinam que os bancos 
ajudam o país, à população  
e seus clientes no enfrentamento 
da crise do coronavírus  
(março: 45% e junho: 52%). 

• 54% consideram que os bancos 
contribuem positivamente  
para a geração de empregos 
(março: 40% e junho: 43%). 

• 49% avaliam que o setor 
contribui de forma positiva para 
a qualidade de vida das pessoas 
(março: 42% e junho: 45%).
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Mesmo com crise econômica e 
sanitária, bancos não abrem mão 
do aumento em tarifas
Estudo do Idec aponta que, em meio à pandemia de covid-19, qualidade de 
serviços piorou e houve alta migração de consumidores para bancos digitais.

Os bancos tradicionais brasilei-
ros apresentaram reajustes abusivos 
de tarifas mesmo diante da crescente 
digitalização de serviços financeiros 
e das consequências econômicas da 
pandemia de Covid-19. Este é o diag-
nóstico do Relatório Comparativo de 
Tarifas Bancárias do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor), 
que analisa reajustes no sistema fi-
nanceiro desde 2009.

O relatório de 2021 (realizado 
entre junho de 2020 e julho de 2021) 
aponta que as tarifas avulsas, de forma 
geral, apresentaram reajustes eleva-
dos, acima da inflação calculada pelo 
Índice de Preços Amplo ao Consumi-
dor (IPCA) de 8,35%, acumulada no 
período analisado. Já serviços como 
saques, depósitos e transferências ti-
veram aumentos entre 9% (Caixa Eco-
nômica Federal) e 25% (Bradesco), 

mesmo com a crescente tendência de 
digitalização desses serviços. 

"Diante de uma crise econômi-
ca e sanitária, o aumento de valores 
tanto de tarifas, quanto de pacotes, 
não condiz com o cenário atual do 
consumidor brasileiro que não ob-
teve contrapartidas por parte das 
instituições financeiras", afirma Ione 
Amorim,  economista e coordenadora 
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do Programa de Serviços Financeiros 
do Idec.

O maior reajuste praticado foi de 
213%, na compra de moeda estran-
geira pelo “Cheque Viagem” (Banco 
do Brasil), que passou de R$ 80,00 
para R$ 250,00 por operação. Já nos 
pacotes, o diagnóstico se repete: foi 
observada a elevação de preços em 
ofertas cujo público alvo são clientes 
de classe média, com exceção do Itaú, 
cuja principal elevação (12%) ocor-
reu em um pacote de poupança.

"A cada novo estudo realizado 
pelo Idec, identificamos uma prática 
de reajustes abusivos no preço das 
tarifas avulsas e principalmente dos 
pacotes de tarifas dos principais ban-
cos. Os ganhos em escala obtida com 
a tecnologia na prestação de serviços 
não são repassados aos consumido-
res e as tarifas só aumentam", cons-
tata Amorim. 

PANDEMIA, CRISE ECONÔMICA  
E DIGITALIZAÇÃO

Um ano e meio após o início da 
pandemia já é possível avaliar pro-
fundamente quais foram os efeitos da 

crise econômica e sanitária nos servi-
ços financeiros. Além disso, o relató-
rio também leva em consideração que 
a crescente digitalização dos serviços 
financeiros tem sido uma novidade 
no relacionamento com os bancos. 

"Esta relação acontece a partir 
não só de bancos digitais (fintechs), 
como também do PIX, sistema uni-
ficado de transações instantâneas e, 
mais recentemente, do Open Banking, 
que visa uma maior competitividade 
no setor", explica Amorim.

Mas os avanços tecnológicos e o 
aumento significativo de consumido-
res que utilizam serviços financeiros 
a partir do internet banking e mobile 
banking são resultantes também da 
piora da prestação de serviços ban-
cários durante o período avaliado. 
Houve dificuldade de diálogo com as 
instituições diante da redução das 
agências e do atendimento presen-
cial, assim como via call center, res-
tringindo o acesso aos canais digitais, 
aponta o relatório.

"O consumidor não obteve con-
trapartida por parte das instituições 
financeiras. Pelo contrário, houve 

uma piora na qualidade de serviços 
e atendimentos durante a pandemia, 
tendência que também favorece a 
crescente migração para os serviços 
digitais", diz Amorim.

Esta é a terceira vez que a pesqui-
sa, realizada há 12 anos, analisa tam-
bém os bancos digitais. As chamadas 
fintechs foram incluídas nos relató-
rios anteriores de 2019 e 2020. Des-
de a primeira análise, que incluiu os 
maiores bancos virtuais do país, em 
todos foram identificados a existência 
de cobrança de algum tipo de serviço. 
Entre elas, saques, transferências e 
pacotes ofertados aos consumidores.

O diagnóstico de 2021 é de que 
houve relativa manutenção das tarifas 
praticadas entre 2020 e 2021. Esse 
fato decorre do modelo de negócio 
das fintechs estar atrelado a ofertas 
de baixo custo quando comparadas às 
ofertas dos bancos tradicionais, apre-
sentando, inclusive, diversos serviços 
com isenção tarifária.  

 A expansão da gama de serviços 
oferecidos, indicando aumento de 
competitividade e contínua busca por 
novos públicos também foi observada 
nesta edição: o relatório mostra que 
as fintechs estão bem posicionadas na 
tendência de digitalização observada 
em todo o mercado e também destaca 
a ausência de regras sobre cobrança 
de tarifas por parte desta modalidade 
de instituições financeiras.

"A falta de regulação do critério 
destas cobranças abre precedentes 
para a criação de tarifas de serviços 
não condizentes com o canal de dis-
tribuição", complementa a coordena-
dora da pesquisa, que defende a ne-
cessidade de regulamentação.

Após elaboração da pesquisa, o 
Idec enviou uma carta ao Banco Central 
(anexa ao relatório da pesquisa), em 
que questiona a ausência de regula-
mentação para os pacotes criados pelos 
próprios bancos e sua descontinuação 
sem informar os consumidores.
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BTG Pactual e DFC anunciam US$ 300 
milhões em financiamentos no Brasil
Dinheiro será usado para empréstimos a PMEs 

O BTG Pactual anuncia novo acor-
do com a United States International 
Development Finance Corporation 
(DFC), agência do governo dos Esta-
dos Unidos encarregada de promover 
o investimento privado em países 
menos desenvolvidos, de um repasse 
de US $ 300 milhões, que favorecerá 
pequenas e médias empresas no Bra-
sil. Os recursos serão destinados a 
PMEs brasileiras, que desempenham 
papel importante neste momento de 
retomada da atividade econômica e 
geração de renda. 

A linha de crédito impulsionará 
as iniciativas do BTG+ business, pla-
taforma digital de soluções para pe-
quenas e médias empresas do BTG 
Pactual (BPAC11), que acumulou um 
portfólio de mais de R$ 14 bilhões 
desde o lançamento em 2019. A par-
ceria com a DFC vai fortalecer ainda 
mais a capacidade do BTG Pactual de 
oferecer financiamento a pequenas 
e médias empresas no Brasil, com 
foco no apoio a empresas lideradas 
por mulheres (tanto em propriedade 
quanto em representação na gestão), 
negócios com representação majori-
tária de mulheres em sua força de tra-
balho, que produzam produtos que 
beneficiam mulheres e regiões menos 
desenvolvidas economicamente no 
Norte e Nordeste do Brasil. 

Este compromisso, juntamente 
com nossa primeira emissão de títu-
los verdes no final de 2020 e nossa 
emissão inaugural de Notas Sêniores 
em janeiro de 2021, fortalecerá ain-
da mais nossa dedicação a melhores 
práticas de mercado e agenda de ESG. 

"Estamos extremamente satisfei-
tos com nosso acordo com a DFC, pois 

ele nos fornecerá mais financiamento 
para continuar desenvolvendo nosso 
negócio de PME, gerando forte impac-
to positivo na comunidade através da 
aplicação dos critérios dos critérios 
do 2x Challenge. Isso consolida ainda 
mais nossos esforços de ESG, focados 
nos benefícios sociais que o acordo 
nos levará, ajudando-nos a nos tor-
narmos a instituição financeira líder 
em ambiente ESG na América Latina", 
afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG 
Pactual. 

"A DFC está entusiasmada por 
trabalhar com uma instituição de 
primeira, como o BTG Pactual. Este 
projeto está muito alinhado com a 
missão central do DFC e, bem como 
vários dos principais temas de desen-
volvimento transversal. Essa linha de 
crédito aborda diretamente o setor 
prioritário da inclusão financeira, 
visando fechar a lacuna de financia-
mento para grupos economicamente 
marginalizados regionalmente. A DFC 
acredita que esse acordo trará um im-
pacto significativo no desenvolvimen-
to de pequenos negócios no país", ex-
plica Algene Sajery, vice-presidente 
do Escritório de Assuntos Externos 

da DFC e chefe de iniciativas globais 
de equidade de gênero. 

"Estamos orgulhosos de fazer 
parceria com o BTG Pactual por meio 
dessa transação para desbloquear 
todo o potencial econômico de mu-
lheres empreendedoras e ajudar a en-
frentar as lacunas de desenvolvimen-
to rural e a desigualdade de renda no 
Brasil", reforça Sajery. 

O BTG Pactual (BPAC11) é o maior 
Banco de investimentos da América 
Latina e atua nos mercados de Invest-
ment Banking, Corporate Lending, 
Sales & Trading, Wealth Management 
e Asset Management. Desde sua cria-
ção, em 1983, o BTG Pactual tem sido 
administrado com base na cultura 
meritocrática de partnership, com 
foco no cliente, excelência e visão de 
longo prazo. A instituição se consoli-
dou como uma das mais inovadoras 
do setor, tendo conquistado diversos 
prêmios nacionais e internacionais. 
Atualmente, conta com mais de 4 mil 
colaboradores em escritórios espa-
lhados pelo Brasil, Chile, Argentina, 
Colômbia, Peru, México, Estados Uni-
dos, Portugal e Inglaterra
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Estimativas mostram que a oferta de crédito deve seguir se expandindo 
no 2º semestre e melhoram as projeções de inadimplência da carteira 
livre, tanto para este ano quanto para 2022 

A carteira total de crédito deve se 
manter em um ritmo de expansão ele-
vado e crescer 11,3% em 2021, aponta 
a Pesquisa FEBRABAN de Economia 
Bancária e Expectativas. A projeção é 
superior à registrada na última edição 
do levantamento (+10,3%), feita em 
junho, com destaque para a carteira 
pessoa física com recursos livres, cuja 
projeção de crescimento passou de 
12,6% para 15,6%, impulsionada pelo 
processo de reabertura da economia e 
do avanço da vacinação no país, o que 
favorece especialmente as linhas liga-
das ao consumo. 

A Pesquisa FEBRABAN é feita a 
cada 45 dias, logo após a divulgação 
da Ata da reunião do Comitê de Políti-

ca Monetária (Copom). O atual levan-
tamento, realizado entre os dias 11 e 
17 de agosto, reuniu as percepções 
de 18 bancos sobre a última Ata do 
Copom e as projeções para o desem-
penho das carteiras de crédito para o 
ano corrente e o próximo. 

Segundo a Pesquisa, o expressivo 
desempenho esperado para a cartei-
ra Pessoa Física Livre gerou uma alta 
relevante na projeção da carteira Li-
vre, que subiu 11,2% para os atuais 
13,2%. No caso da carteira Pessoa 
Jurídica Livre, a revisão foi mais mo-
desta, subindo de 10,4% para 10,6%. 

"No geral, as estimativas mos-
tram que a oferta de crédito seguirá 

se expandindo no 2º semestre, refor-
çando a percepção de recuperação da 
atividade econômica e a relevância 
do crédito para este crescimento. O 
crédito destinado às famílias deve se 
manter como o principal responsável 
pelo crescimento da carteira neste 
ano, embora o crédito destinado às 
empresas também deva apresentar 
um crescimento relevante", afirma 
Rubens Sardenberg, diretor de Eco-
nomia, Regulação Prudencial e Riscos 
da FEBRABAN. 

Outro sinal positivo captado pela 
Pesquisa foi a melhora das projeções 
de inadimplência da carteira livre, tanto 
para este ano quanto para 2022. Para 
2021, a nova projeção recuou 0,1 ponto 

Crédito 
bancário 
deve 
crescer 
11,3% 
em 2021, 
mostra 
pesquisa 
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percentual, para 3,4%, enquanto a taxa 
esperada para 2022 também declinou 
na mesma magnitude, de 3,7% para 
3,6%. Ambas as projeções seguem abai-
xo do patamar pré-pandemia, quando a 
taxa estava próxima dos 4%, sinalizando 
que, apesar da alta esperada, esta deve 
continuar em patamar controlado. 

Quanto às projeções para 2022, 
os entrevistados esperam uma ex-
pansão de 7,8% da carteira total de 
crédito, praticamente estável em re-
lação à pesquisa anterior, quando a 
alta esperada era de 7,7%. A revisão 
mostrou uma melhora esperada para 
o desempenho da carteira com recur-
sos livres (+9,8% ante +9,2%), com-
pensada, em parte, por uma projeção 
mais modesta da carteira direcionada 
(+4,5% ante +5,1%). Neste caso, as 
revisões para baixo do desempenho 
da economia brasileira em 2022, 
diante das incertezas fiscais e políti-
cas e o aumento da taxa Selic, tendem 
a conter a melhora das expectativas. 

SELIC 

De acordo com a Pesquisa FE-
BRABAN de Economia Bancária e Ex-
pectativas, a grande maioria dos par-
ticipantes (88,9%) entendeu como 
adequada a elevação de 1,0 ponto 
percentual da Selic ocorrida na reu-
nião de agosto do Copom, assim como 
o tom do comunicado e a indicação de 
outro aumento de mesma magnitude 
na próxima reunião. 

Em reflexo à atuação do Banco 
Central no combate à inflação, os en-
trevistados (mediana das projeções) 
acreditam que haverá nova alta de 
1,0 ponto percentual na reunião do 
Copom de setembro, seguida por 
uma alta de 0,75 ponto percentual 
na reunião de outubro, e outro ajuste 
de 0,5 ponto percentual na reunião 
de dezembro, com a Selic finalizan-
do o atual ciclo de ajuste em 7,5% ao 
longo de todo o ano. 

INFLAÇÃO 

Já em relação à inflação, a preocu-
pação é que a maior persistência in-
flacionária contamine as projeções de 
2022. Segundo a pesquisa, a maioria dos 
participantes (55,6%) entende que as 
projeções de inflação de 2022 estão cali-
bradas (pouco acima do centro da meta, 
em torno de 3,90%). Para uma parcela 
menor (22,2%), as projeções para 2022 
devem seguir em alta, e a resposta do 
Banco Central deveria ser muito mais 
dura do que a sinalizada até o momento. 

PIB 

A pesquisa também traz as pro-
jeções para o crescimento do PIB em 
2022. Nenhum participante espera 
revisão para cima da atual estimativa 
(consenso) de crescimento, que está 
em 2%. Para 55,6% dos participantes, 
há, inclusive, um viés de baixa, especial-
mente em função do aumento da Selic e 
das incertezas fiscais e políticas.
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Contratação do crédito rural tem alta  
de 36% e ultrapassa R$ 64 bilhões em  
dois meses do Plano Safra 2021/22
Os recursos contratados para investimentos somaram R$ 18,3 bilhões, 
apresentando o maior crescimento

Produtores rurais, cooperativas e 
agroindústria contrataram R$ 64,11 
bilhões em financiamentos nos dois 
primeiros meses de operação do 
Plano Safra 2021/2022. Os recursos 
são usados para financiar a ativida-
de agropecuária, florestal, aquícola e 
pesqueira. O desempenho favorável 
resultou em alta de 36% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, 
conforme a divulgação do balanço 
do crédito rural no dia 2 de setem-
bro último pela Secretaria de Política 
Agrícola (SPA) do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). 

Os recursos contratados com 
investimentos somaram R$ 18,3 
bilhões, apresentando maior alta 
(61%). As operações de custeio to-
talizaram R$ 35,99 bilhões, 25% a 
mais em comparação a igual período 
do ano passado. Já a industrialização, 
alcançou R$ 5,8 bilhões (60%) e a co-
mercialização, R$ 4 bilhões (23%).

“O início da safra 2021/2022, com 
a contratação do crédito rural alcan-
çando um incremento significativo 
comparado com o mesmo período da 
safra anterior, reflete alguns fatores 
conjunturais que, se contabilizados, 
resultam em perspectivas favoráveis 
ao setor agropecuário. Não obstante 
as intempéries climáticas que preju-
dicaram a safra 2020/2021, o otimis-
mo prevalece e reflete-se na deman-
da excepcional por investimentos na 
modernização da produção,” ressalta 
o diretor de Crédito e Informação do 
Mapa, Wilson Vaz de Araújo.

O número dos contratos de fi-
nanciamentos superam 242 mil no 
custeio (aumento de 7%), 220 mil no 
investimento (3%), 3 mil na comer-
cialização e 492 contratos na indus-
trialização (76%).

Os produtores enquadrados no 
Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar (Pronaf) 
contrataram R$ 7,9 bilhões em cus-
teio (46%), com mais de 177 mil 
contratos. Em investimento, os agri-
cultores familiares contrataram R$ 
4,4 bilhões (58%), com 184 mil con-
tratos. Em todas as finalidades, os 
agricultores familiares contraíram R$ 
13,2 bilhões em financiamentos, alta 
de 47% em relação a julho e agosto 
do ano passado, somando mais de 
362 mil contratos (6%)

O Programa Nacional de Apoio ao 

Médio Produtor (Pronamp) apresen-
tou uma elevação de 19% no volume 
de recursos contratados e atingiu R$ 
8,8 bilhões. As contratações de cus-
teio dos médios produtores somaram 
R$ 7,8 bilhões (16%) e nos investi-
mentos alcançou R$ 1 bilhão (45%).

As fontes de recursos mais utiliza-
das pelas instituições financeiras na 
contratação do crédito aos produtores 
e as suas cooperativas de produção 
foram Recursos Obrigatórios (R$ 21,2 
bilhões), Poupança Rural Controlada 
(R$ 13,7 bilhões), Poupança Rural Li-
vre (R$ 11,7 bilhões) e BNDES/Fina-
me equalizável (R$ 6,6 bilhões).

O valor das operações de crédito re-
alizadas com recursos não controlados, 
como as LCAs (Letras de Crédito do 
Agronegócio), somaram pouco mais de 
R$ 18 bilhões, aumento de 57%.
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Classe C puxa para baixo o 
número de investidores 
Pesquisa da ANBIMA mostra que impacto da pandemia foi diferente entre as várias 
classes sociais, com aumento do número de investidores entre a população A e B

A queda no número de investido-
res da classe C foi de 23% ao longo de 
2020, enquanto aumentou o número 
de investidores nas classes A e B. É o 
que mostra pesquisa realizada pela 
ANBIMA (Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais) em parceria com o Datafolha, 
que ouviu 3,4 mil pessoas da população 
economicamente ativa das classes A, B 
e C em todas as regiões do país. 

O levantamento mostra que entre 
as pessoas entrevistadas da classe C, 
40% diziam ser investidoras em 2019; 
já em 2020 esse percentual caiu para 
30%. Dos entrevistados que pertencem 
a classe A, 71% se consideram investi-
dores, ante 61% em 2019 - um aumen-
to de 10 pontos percentuais. A classe B 
se manteve estável, dentro da margem 
de erro, com ligeiro aumento de 1,9% 
(de 53% para 54%). Com isso, o total 
de investidores na população brasileira 
caiu de 44% para 39%. 

Outros indicadores mostram 
que a pandemia impactou diferente-
mente cada uma das classes. A ren-
da média familiar da classe C retro-

cedeu ao patamar de 2018, ficando 
em R$ 2.800,00 em 2020. Enquanto 
isso, a média da classe A passou de 
R$ 17.000,00 (em 2019) para R$ 
21.100,00. E a classe B de R$ 6.600,00 
para R$ 7.400,00, no mesmo período. 

"O impacto da pandemia não foi 
uniforme para toda a população. A clas-
se C foi a que mais sofreu com o desem-
prego e consequente queda da renda. 
Vimos uma restrição orçamentária que 
claramente se refletiu na capacidade de 
planejamento financeiro da classe C", 
afirma Marcelo Billi, superintendente 
de Comunicação, Certificação e Educa-
ção de Investidores da ANBIMA. 

A pesquisa registrou em 2020 a 
menor proporção de investidores da 
classe C desde o início do levantamento 
(há quatro anos). Mas também indica 
que maior renda não significa necessa-
riamente capacidade de poupança. Par-
cela significativa de pessoas da classe A 
(28% dos entrevistados pertencentes a 
esta classe) e quase metade (46%) da 
classe B não investem. E na classe C, 
apesar da renda reduzida, 30% se de-
clararam investidores. 

"O resultado reforça a ideia de 
que investimento não é só uma ques-
tão de renda. Existe um trabalho a ser 
feito em termos de educação financei-
ra, para alertar sobre a importância 
de se pensar no futuro", diz Billi. 

RAIO X DO INVESTIDOR 
BRASILEIRO 

Esta é a quarta edição da pes-
quisa Raio X do Investidor, realizada 
pela ANBIMA em parceria com Da-
tafolha. As entrevistas aconteceram 
entre 17 de novembro e 17 de de-
zembro de 2020, com 3.408 pessoas 
economicamente ativas, que vivem 
de renda ou são aposentadas, de 16 
anos ou mais, pertencentes às clas-
ses A, B e C, nas cinco regiões do País. 
A margem de erro da pesquisa é de 
dois pontos percentuais, para mais 
ou para menos, dentro do nível de 
confiança de 95%. 

A ANBIMA (Associação Brasilei-
ra das Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais) representa 
mais de 250 instituições de diversos 
segmentos. Dentre seus associados, 
estão bancos comerciais, múltiplos e 
de investimento, asset managements, 
corretoras, distribuidoras de valores 
mobiliários e consultores de inves-
timento. Ao longo de sua história, a 
Associação construiu um modelo de 
atuação inovador, exercendo ativida-
des de representação dos interesses 
do setor; de regulação e supervisão 
voluntária e privada de seus merca-
dos; de oferta de produtos e serviços 
que contribuam para o crescimento 
sustentável dos mercados financeiro 
e de capitais; e de educação para pro-
fissionais de mercado, investidores e 
sociedade em geral.
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Alta nos preços das 
mercadorias e  
combustíveis  
pressiona os  
pequenos negócios

De acordo com a 12ª edição da Pesquisa de 
Impacto da Pandemia nos Pequenos Negócios, 
realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV, 
esses são os principais gastos das empresas

A alta no preço das mercadorias 
e os sucessivos aumentos nos com-
bustíveis têm sido os fatores que 
mais têm pressionado os custos dos 
pequenos negócios. É o que aponta a 
12ª edição da Pesquisa de Impacto da 
Pandemia nos Pequenos Negócios, re-
alizada pelo Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre 
o fim de agosto e o início de setembro 
com 6.104 respondentes de todos 26 
Estados e do Distrito Federal.

O presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, destaca que os gastos com 
insumos, mercadorias e combustí-
veis foram citados como os que mais 
impactam os negócios por 63% dos 
microempreendedores individuais 
(MEI) e por 61% das micro e peque-
nas empresas. Se somar a esses nú-
meros as despesas com gás e energia 
elétrica, eles sobem para 76% para os 
MEI e 77% para as MPE. Custos com 
aluguel foram citados por 13% dos 
MEI e por 15% das MPE.

E o cenário ainda pode piorar. No 
acumulado deste ano até agosto, o 
preço da gasolina avançou 31,09%, 
enquanto o do diesel acumula alta de 

28,02%, segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
A expectativa do setor financeiro é 
que a inflação fique em torno dos 8% 
para esse ano. “Caso essa estimativa 
se confirme é possível que mais em-
preendedores sintam esse impacto, o 
que dificultará ainda mais o processo 
de retomada dos pequenos negócios, 
que estão começando a se recuperar 
dos danos causados pela pandemia”, 
comenta Melles.

Quando analisados por porte da 
empresa e setores, a alta dos preços das 
mercadorias e combustíveis exercem 
pesos diferentes. Apesar dos dois itens 
seguirem o mesmo grau de importân-
cia entre os microempreendedores in-
dividuais (MEI) e as micro e pequenas 
empresas, o preço dos insumos têm um 
impacto maior nas MPE (39%) do que 
entre os MEI (35%), e o preço dos com-
bustíveis pesa mais nos microempre-
endedores individuais (28%) do que 
nas micro e pequenas (22%).

A mesma diferença acontece en-
tre homens e mulheres. Para 32% dos 
homens, os gastos com combustíveis 
têm maior peso, contra 17% das mu-

lheres. Já entre as empreendedoras, 
o que mais pressiona são os gastos 
com insumos e mercadorias: 41% de-
las indicaram esse quesito, enquanto 
apenas 34% dos homens escolheram 
essa mesma opção. 

“Esse resultado é reflexo de mui-
tas atividades que existem mais em 
determinados portes e perfis, como 
por exemplo motoristas e entregado-
res de aplicativos, que são na maioria 
das vezes microempreendedores in-
dividuais, homens e que dependem 
do combustível para trabalhar. Assim 
como as indústrias, que geralmente 
são micro ou pequenas empresas e 
dependem mais de matéria-prima”, 
analisa o presidente do Sebrae.

De acordo com a 12ª edição da 
pesquisa de Impacto, para 62% das 
Indústria o custo das mercadorias é o 
que tem mais peso, seguido pelo Co-
mércio (49%), Agropecuária (47%), 
Construção Civil (36%) e Serviços 
(25%). Já quando o assunto é com-
bustível, ele pesa mais nos empreen-
dimentos da Construção Civil (41%), 
Agronegócio (34%), Serviços (32%), 
Comércio (18%) e Indústria (14%).
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Com altas consecutivas ao longo 
do ano, o preço do diesel está cada 
vez mais próximo de alcançar a mé-
dia nacional de R$ 5,00, revela o mais 
recente levantamento do Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL). Nos primei-
ros dias de setembro, o combustível 
registrou alta de 1,54%, em relação 
ao fechamento de agosto, e foi en-
contrado a R$ 4,909 nos postos. Já o 
diesel S-10, com o avanço de 1,66%, 
registrou média de R$ 4,969.

“Mesmo sem reajustes nas refi-
narias desde julho, o preço do diesel 
segue de forma consecutiva avançan-
do em todo o território nacional. En-
tre os fatores que contribuem para 
esse comportamento de alta do com-
bustível, está o reflexo do aumento 
da mistura de biodiesel de 10% para 
12%, como também o aumento no 
biodiesel de 3,6%”, explica Douglas 
Pina, Head de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil. 

Em todas as regiões brasileiras, 
tanto o diesel comum quanto o tipo 
S-10 apresentaram aumentos no 
preço médio no início de setembro. 
No Centro-Oeste foi registrada a alta 
mais significativa, de 1,98% para o 
diesel comum, e na Região Sudeste, 
de 1,84% para o tipo S-10.

Os preços médios mais altos fo-
ram encontrados na Região Norte, 
onde o diesel comum esteve a R$ 
5,097, e o diesel S-10, a R$ 5,181. No 
Sul, os valores mais baixos por litro 
foram registrados: o tipo comum foi 
comercializado a R$ 4,549, e o tipo 
S-10, a R$ 4,580.

O Acre segue liderando o ranking 
nacional do diesel comum e tipo S-10, 

mais caros do País, comercializados a 
R$ 5,721 e R$ 5,737, respectivamente. 
Já no Paraná, o preço médio mais baixo 
foi registrado pelos postos, a R$ 4,484, 
o tipo comum e R$ 4,518 o S-10. 

O IPTL é um índice de preços de 
combustíveis levantado com base nos 
abastecimentos realizados nos 21 mil 
postos credenciados da Ticket Log, 
que tem grande confiabilidade, por 
causa da quantidade de veículos ad-
ministrados pela marca: 1 milhão ao 
todo, com uma média de oito transa-
ções por segundo. A Ticket Log, mar-
ca de gestão de frotas e soluções de 
mobilidade da Edenred Brasil, conta 
com mais de 30 anos de experiência 
e se adapta às necessidades dos clien-
tes, oferecendo soluções modernas 
e inovadoras, a fim de simplificar os 
processos diários.

A Ticket Log tem o propósito de 
valorizar o tempo das pessoas para 
que possam aproveitar mais e melhor 
a vida. A marca conecta pessoas e 
empresas, por meio de soluções ino-
vadoras e digitais de gestão de frotas 
e mobilidade, disponíveis para em-
presas de todos os segmentos e tama-
nhos, simplificando a mobilidade ur-
bana com informação e inteligência.

Com mais de 30 anos de expe-
riência no mercado e 30 mil em-
presas-clientes, a Ticket Log admi-
nistra 1 milhão de veículos e quase 
2,5 bilhões de litros de combustível 
ao ano. Além disso, conta com uma 
rede de aceitação mais de 43 mil 
parceiros credenciados, dentre eles 
postos de combustível, oficinas me-
cânicas e tantos outros serviços de 
mobilidade.

Diesel: Preço-médio segue em alta no início 
de setembro e litro se aproxima de R$ 5,00 
Combustível apresentou novo aumento de 1,54% nos primeiros dias de setembro
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Café: Consumo mundial deverá atingir 
167 milhões de sacas de 60 kg
Países consumidores deverão consumir 116,5 milhões de sacas e países 
produtores 50,5 milhões de sacas neste ano-cafeeiro 2020-2021

O consumo mundial de café no 
ano-cafeeiro 2020-2021 deverá atin-
gir um volume físico equivalente a 
167,01 milhões de sacas, o que repre-
sentará um crescimento de 1,9% em 
relação ao ano-cafeeiro anterior, que 
foi de 163,9 milhões de sacas de 60kg. 
Nesse contexto, vale destacar que nos 
últimos 10 anos-cafeeiros o cresci-
mento médio do consumo mundial 
foi coincidentemente de 1,9% ao ano.

Exclusivamente nos países im-
portadores o consumo deverá ter 
um crescimento de 2,3% no ano-

-cafeeiro 2020-2021, com previsão 
de atingir 116,5 milhões de sacas. E 
nos países produtores tal consumo 
interno deverá aumentar 1%, so-
mando 50,5 milhões de sacas. Por-
tanto, o consumo interno nos países 
produtores de café deverá repre-
sentar 30,2% do consumo mundial 
neste ano-cafeeiro 2020-2021. Des-
sa forma, estima-se que o consumo 
mundial de café continuará a cres-
cer, tendo em vista o abrandamento 
das restrições relacionadas com a 
covid-19 e prospectos de recupera-
ção econômica subsequente.

Esses números e dados estatísticos 
da performance do consumo da cafei-
cultura global, foram obtidos do Rela-
tório sobre o mercado de Café – agosto 
2021, da Organização Internacional 
do Café – OIC, instituição representa-
tiva da cafeicultura mundial, da qual 
o Brasil é país-membro. Tal Relatório 
encontra-se disponível na íntegra no 
Observatório do Café, do Consórcio 
Pesquisa Café, rede integrada de pes-
quisa coordenada pela Embrapa Café. 
Convém esclarecer que o ano-cafeeiro 
para a OIC compreende o período de 
outubro a setembro.
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Conab estima redução de 38,1% na 
safra de café em Minas Gerais
Na média nacional, a produção de café beneficiado em 2021 
deve ser 25,7% menor do que no ano passado

A safra de café em Minas Gerais deve 
sofrer redução de 38,1%, neste ano, em 
comparação com 2020. O 3º Levanta-
mento de Safra, divulgado no dia 21/9 
pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), projeta uma produção 
de 21,4 milhões de sacas no Estado, nes-
ta temporada. O levantamento da Conab 
foi realizado entre agosto e setembro, 
com cerca de 95% da colheita já encer-
rada. Os piores resultados foram regis-
trados na região Sul e na Zona da Mata, 
com quedas superiores a 40% na produ-
ção, em relação à safra anterior, que foi 
recorde, em termos de volume.

De acordo com a Conab, a produção 
de café nacional, incluindo o arábica e o 
conilon, será de aproximadamente 46,9 
milhões de sacas de café beneficiado, o 
que representa redução de 25,7% em re-
lação à safra de 2020. A produção de café 
arábica está estimada em 30,7 milhões 
de sacas, 36,9% a menos se comparado 
ao volume produzido na safra anterior. O 
conilon, por sua vez, deve alcançar uma 
produção de 16,15 milhões de sacas, com 
aumento de 12,8% sobre a safra de 2020.

Já era esperado um resultado infe-
rior ao da última safra, devido ao com-
portamento fisiológico dos cafezais, que 
produzem menos em anos alternados, o 
que é chamado de bienalidade negativa. 
Mas as condições climáticas adversas, em 
diversas regiões produtoras, com seca e 
forte calor em várias fases do ciclo pro-
dutivo das plantas, além das geadas de 
julho, tiveram forte impacto na produção 
de 2021. Esses fenômenos explicam a 
grande diferença entre os resultados da 
safra em Minas Gerais e no resto do país. 
O café arábica, que domina as lavouras do 
Estado, é mais sensível à bienalidade e às 
adversidades climáticas do que o conilon, 
mais plantado em outras regiões.

No caso das geadas, que atingi-
ram fortemente a região Sul de Minas, 
a preocupação maior é com relação 
ao impacto na safra de 2022. Com 
boa parte dos cafezais queimada pelo 
frio, a fase após a colheita vai ser de 
tratos culturais intensos, para a recu-
peração das lavouras, que já vinham 
sofrendo, desde a primavera de 2020, 
com prolongado período de estiagem, 
que, aliás, se repete neste ano.

PREÇOS EM ALTA

O gerente da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG) em Guaxupé, 
Willem de Araújo, explica que a situação 
financeira dos produtores é muito pre-
ocupante, porque, apesar da disparada 
nas cotações, eles tiveram que entregar 
o café nos preços negociados em 2020, 
nos contratos futuros. Para se ter uma 
ideia, nesta semana, a saca de 60 quilos, 
no mercado físico, era negociada a R$ 
1,1 mil, no Sul de Minas, mais do que o 
dobro do preço de um ano atrás.

E, para fazer frente às necessidades 
fisiológicas das plantas, para garantir 

a produção nos próximos anos, será 
necessário arcar com a alta dos preços 
dos insumos, uma situação que vem se 
agravando desde o fim de 2020, lembra 
o gerente da Emater-MG. “Em alguns ca-
sos, a safra deste ano, mesmo com esses 
valores muito elevados, vai ser a conta 
de cumprir os compromissos bancários 
e replantar as áreas afetadas pelas gea-
das. E os juros ainda subiram também”.

Em meio a todo esse cenário de cri-
se, uma boa notícia. Willem Araújo ga-
rante que a qualidade do café produzido 
no Sul de Minas este ano está muito boa. 
“Os cafeicultores trabalharam bem no 
manejo das lavouras, e também tiveram 
muito cuidado na colheita e no período 
de pós-colheita. Estive em vários mu-
nicípios, coletando as amostras para o 
concurso estadual, e pude comprovar 
que os cafés estão muito bons”. Quanto 
ao clima, que tem tirado a tranquilidade 
dos produtores, o gerente da Emater-
-MG recomenda que sejam feitos inves-
timentos em sistemas de irrigação, que, 
no Sul do Estado, estão disponíveis em 
menos que 10% das lavouras de café. 
“Irrigação não é luxo, agora é uma ques-
tão de necessidade”, afirma.
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Produtor mineiro de café supera prejuízos 
com geadas e ganha concurso 
Investimentos são em cafés especiais na região da Chapada de Minas

Em julho, as fortes geadas causa-
ram perdas em cerca de 19% das áre-
as de cafezais de Minas Gerais, atin-
gindo 173,6 mil hectares de lavouras, 
segundo estimativa da Emater-MG. 
Para muitos produtores, os prejuí-
zos foram grandes e a recuperação 
será difícil. Felizmente esse não é o 
caso do cafeicultor Sérgio Meirelles 
Filho, que teve pequenas perdas este 
ano. Mas ao longo da vida enfrentou 
geadas muito severas, que fizeram a 
família mudar de cidade várias vezes 
em busca de um recomeço e trouxe-
ram grandes lições.

O produtor superou as adversi-
dades e conquistou uma posição de 
destaque na cafeicultura mineira, 
sendo inclusive um dos vencedores 
do Concurso de Qualidade dos Cafés 
Minas Gerais, em 2020, promovido 
pela Emater-MG.

Atualmente, Sérgio Meirelles Fi-
lho é produtor no município de Ari-
canduva, no Vale do Jequitinhonha. 
Em 2020, ele ficou em primeiro lugar 
no 17º Concurso de Qualidade dos 
Cafés de Minas, pela região cafeeira 
da Chapada de Minas, na categoria 

“Natural” e também na categoria “Ce-
reja Descascado, Despolpado ou Des-
mucilado”.

“O Sérgio tem um foco na melho-
ria contínua. Está sempre pesquisan-
do, inovando e trabalhando, não para. 
E ele acumulou uma grande experiên-
cia durante os muitos anos de ativida-
de”, comenta o coordenador regional 
de Culturas da Emater-MG em Capeli-
nha, José Mauro de Azevedo.

Sérgio nasceu em 1960, em São 
Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. 
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Na época, havia um grande movimen-
to de expansão da cafeicultura no 
Norte do Paraná e o pai dele se mu-
dou com a família para lá, apostando 
no sucesso da atividade na região. 
Mas, em 1962, uma grande geada 
atingiu os cafezais do Paraná.

“A lavoura do meu pai era nova e 
sofreu muito. Ele então buscou outra 
fazenda no Paraná para continuar 
produzindo café. Depois de algumas 
colheitas bem-sucedidas, mais uma 
vez a geada nos atingiu. Em 1975, 
ocorreu a famosa ‘geada negra’, que 
dizimou muitas lavouras no estado. 
Daí meu pai resolveu voltar a plantar 
em Minas”, lembra Sérgio.

CAFEICULTURA NO 
JEQUITINHONHA

Mas no Sul de Minas, também 
houve épocas complicadas e a famí-
lia enfrentou fortes geadas, em 1979 
e em 1981. Entretanto, a paixão pela 
cafeicultura era tamanha que Sérgio 
decidiu fazer Agronomia e se tornar 
cafeicultor. “Nos anos 2000, a cafei-
cultura começou a se desenvolver na 
região de Capelinha, estimulada por 
alguns estudos, que diziam haver 
boas condições climáticas. A terra 
era barata e havia condições facili-
tadas de financiamento. Foi então 
que comprei uma fazenda na região”, 
lembra Sérgio.

No Vale do Jequitinhonha, o ca-
feicultor encontrou o ambiente ideal 
para produção e criou raízes, na re-
gião cafeeira conhecida como Cha-
pada de Minas. “Ao longo da vida, 
minha família e eu continuamos a se-
guir para o Norte, como nômades do 
café. Mas daqui não devemos mais 
sair”, assegura. O produtor diz que a 
região é excelente para a cafeicultu-
ra e que só tem de se preocupar com 
a seca, por isso decidiu irrigar uma 
parte da lavoura para diminuir os 
riscos climáticos.

Mas Sérgio afirma que existe uma 
coisa que não mudou ao longo dos 40 

anos de trabalho com a cafeicultura: 
a sua vontade de aprender e inovar. 
“O Sérgio é um pioneiro em muita 
coisa na região. Ele está sempre aber-
to às novas tecnologias e inovações. 
Com apoio da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (Epa-
mig), ele pesquisa cultivares mais 
propícias para o lugar e é sempre 
muito generoso de dividir seus co-
nhecimentos com outros produtores”, 
afirma o coordenador da Emater.

Dentro dessa proposta de 
inovação e pesquisa, Sérgio 
plantou dois hectares da varie-
dade geisha (cultivar originária 
da Etiópia que aportou no Brasil 
e começou a ganhar fama), numa 
fazenda em São Gonçalo do Sa-
pucaí. “A lavoura tinha apenas 
seis meses e a geada de julho 
queimou tudo. Como esse ano, 
ainda teve o agravante da seca, 
foi 100% de perda”, lamenta. 
Mas Sérgio não se deixou abalar 
pelo prejuízo.

O cafeicultor e agrônomo sa-
lienta que a realidade de cada pro-
dutor é diferente e uma ocorrência 
climática adversa pode até quebrar 
o agricultor. “Cada pessoa tem uma 
situação, mas eu aconselho o ca-
feicultor a persistir, pois ele se es-
pecializou naquela cultura e cada 
região tem uma aptidão agrícola. 
Além disso, os investimentos são 
altos no plantio da lavoura, depois 
tem de construir o terreiro e adqui-
rir equipamentos, então é compli-
cado abandonar tudo”, argumenta.

Lições
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Clima prejudica oferta de hortaliças 
e frutas no país segundo Boletim 
Prohort da Conab

Quem procura preços baixos no 
atacado terá que aguardar mais um 
pouco até que a oferta de hortigran-
jeiros se recupere das condições cli-
máticas adversas em várias partes do 
país. As baixas temperaturas e geadas 
ocorridas no final de julho e início de 
agosto estão refletindo nos preços das 
frutas e hortaliças no mercado inter-
no. As informações são do 9º Boletim 
do Programa Brasileiro de Moder-
nização do Mercado Hortigranjeiro 
(Prohort), divulgado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
no último dia 16 de setembro.

De acordo com o boletim, a batata 
apresentou os maiores índices de au-
mento em quase todas as Centrais de 
Abastecimento, com exceção do Acre, 

decorrentes da menor oferta regis-
trada em agosto. As geadas prejudica-
ram principalmente as lavouras que 
se encontravam em desenvolvimento 
e que seriam responsáveis pelo abas-
tecimento neste período, sustentan-
do a alta também nos primeiros dias 
do mês de setembro.

As altas de preços da batata de-
correm da redução de cerca de 4% da 
oferta aos mercados e só não foi maior 
porque estados produtores importan-
tes mantiveram os envios, como Minas 
Gerais (4%) e São Paulo (30%). A di-
minuição na oferta ocorreu a partir 
dos estados da Bahia (-35%), Goiás 
(-37%) e Paraná, cujos decréscimos 
sucessivos a partir de janeiro chega-
ram aos níveis mais baixos do ano.

O boletim aponta que, para outras 
hortaliças, o movimento oscilou entre 
altas e baixas de preços. O tomate, 
por exemplo, ficou mais barato em 
alguns estados, mas sofreu aumen-
to especialmente na Região Sudeste. 
Nos primeiros dias de setembro al-
guns acréscimos também ocorreram, 
decorrentes da paralisação dos cami-
nhoneiros. Já os preços da cebola esti-
veram em patamares mais baixos em 
agosto, o que desmotivou as importa-
ções, que permanecem em baixa.

Quanto à cenoura, o cultivo a partir 
da região de São Gotardo/MG, principal 
produtora do país, aumentou em 20% 
e fez ceder os preços em parte dos mer-
cados, em especial no próprio estado 
de Minas Gerais. São Paulo também 
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aumentou a oferta e registrou queda 
de preços. Para setembro o cenário ten-
de a se repetir, porém o déficit hídrico 
pode ainda comprometer a produção.

FRUTAS

No mês de agosto, quase todas as 
frutas subiram de preços no atacado. 
Banana e mamão tiveram os maiores 
aumentos, seguidos da laranja, melan-
cia e, por fim, a maçã com leves varia-
ções. No caso da banana, o produto che-
gou a ficar 40,85% mais caro em Belo 
Horizonte (Ceasaminas) e 32,43% em 
Vitória (Ceasa-ES). Quanto à melancia, 
houve registro de elevações dos preços 
no atacado, mas também aumento da 
disponibilidade da fruta goiana e to-
cantinense, decorrente da boa produti-
vidade relacionada ao calor. A razoável 
demanda equilibrou a oferta e dimi-
nuiu a pressão sobre os preços.

Para a laranja, as geadas e estia-
gem acabaram influenciando na pro-
dução de frutas menores e murchas 
em meio a uma demanda desaqueci-
da. Mas a indústria produtora de suco 
continuou absorvendo parte da pro-
dução e a temporada de exportações 
foi iniciada de forma positiva. Já para 
o mamão, o cenário é de altos preços, 
com vários produtores controlando a 
comercialização devido à diminuição 
do cultivo nas roças, o que refletiu nas 
oscilações de oferta verificadas nos 
entrepostos. Mesmo assim, as taxas 
de câmbio, a boa demanda externa e 
o aumento dos voos para o exterior 
favorecem a continuidade do bom vo-
lume de mamão exportado. 

Apesar dos aumentos, a expectati-
va para os próximos meses é positiva 
para os consumidores. “No início de 
setembro, a maioria dos atacadistas 
mostravam preços estáveis ou regis-
traram queda em alguns produtos”, 
explica o superintendente de Estudos 
Agroalimentares e da Sociobiodiver-
sidade da Conab, Marisson Marinho. 
“No Sudeste, somente o Espírito San-
to registrou alta de preços nos dias 8 
e 9/09, decorrente de bloqueios que 

aconteceram nas estradas, porém o 
preço já mostra arrefecimento. E a 
produção de alface, com ciclo mais 
curto, vem aos poucos se normalizan-
do. Com a maior oferta de hortaliças 
nos próximos meses, o movimento de 
preços tende a se estabilizar ou até 
continuar em declínio, salvo se houver 
restrição no uso da água para irrigação 
em regiões afetadas pela crise hídrica.”

Enquanto isso, para quem busca 
alternativas de consumo mais baratas, 
o boletim aponta que, dentre as hor-
taliças comercializadas na Ceagesp/
SP, por exemplo, houve redução na 
média de preços do gengibre (-36%), 
couve-flor (-18%), alcachofra (-16%), 
brócolis (-12%) e abóbora (-10%). Já 
em relação às frutas, comparando-se 
os mesmos períodos, destacaram-
-se na redução a tangerina importa-
da (-27%), caju (-22%), jabuticaba 
(-15%), ameixa importada (-14%), 
tamarindo (-10%) e manga (-9%).

O levantamento dos dados foi rea-
lizado nas Centrais de Abastecimento 
localizadas em São Paulo/SP, Belo Ho-
rizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/
ES, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Brasília/
DF, Recife/PE, Fortaleza/CE e Rio Bran-
co/AC que, em conjunto, comerciali-
zam a maior parte dos hortigranjeiros 
consumidos pela população brasileira. 
A íntegra do 9º Boletim Prohort pode 
ser acessada no Portal da Conab.

Acordo de Cooperação – Neste 

mês de setembro, a Conab firmou um 
Acordo de Cooperação, no âmbito do 
Prohort, com a Central de Abasteci-
mento de Rio Branco (Ceasa/AC). O 
documento formaliza a parceria da 
Ceasa com o programa, uma vez que 
a atacadista já estava inserida nas 
análises da Companhia. O acordo 
prevê ainda ações de apoio ao setor 
hortigranjeiro, como a elaboração e 
implantação de projetos, desenvol-
vimento de sistemas, realização de 
estudos técnicos, transferência de 
informações, integração entre as ba-
ses de dados, realização de encontros 
técnicos, capacitação de pessoal e dis-
ponibilização de recursos humanos, 
materiais e tecnológicos.

COTAÇÕES DO DIA

Para saber os preços diários dos 
produtos hortigranjeiros nas cen-
trais de abastecimento das capitais e 
do interior do país, a Conab também 
oferece o Aplicativo Prohort Ceasas, 
gratuito para uso em celular ou smar-
tphone. A partir do aplicativo é possí-
vel salvar uma consulta favorita, esco-
lhendo um produto de três centrais, 
por exemplo. Cada central traz as 30 
últimas cotações de preços do produto 
escolhido, por meio de tabela ou grá-
fico. Também é possível verificar se o 
produto subiu ou manteve o preço nas 
centrais selecionadas. Outra facilidade 
oferecida pelo Prohort Ceasas é a lista 
de contatos das empresas atacadistas, 
com endereço, telefone, e-mail e site.



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS4 2 EDIÇÃO 294OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Alta de custos de produção preocupa 
produtores de leite
Emater-MG discute tema em eventos virtuais 

O aumento dos custos de produção 
do setor agropecuário vem causando 
preocupação entre os produtores ru-
rais. Um bom exemplo disso ocorre na 
pecuária de leite. De acordo com o bole-
tim Campo Futuro, da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e 
do Cepea, entre janeiro e junho de 2021, 
o COE (o Custo Operacional Efetivo) da 
atividade leiteira subiu 11,5%. O assun-
to é um dos temas em discussão no Cir-
cuito Mineiro de Bovinocultura, que este 
ano está sendo realizado de forma virtu-
al, no canal da Emater-MG no YouTube 
(www.youtube.com/ematerminas). 

 Na live de abertura do Circuito Mi-
neiro de Bovinocultura, realizada no dia 
31 de agosto e disponível no canal da 
Emater-MG, foram citados aumentos 
de gastos com ração, mão de obra, me-
dicamentos, manutenção de máquinas 
e equipamentos, entre outros itens ne-
cessários no setor. Mas, o insumo que 
mais tem pesado no bolso do produtor é 
a ração concentrada que, segundo o Ce-
pea, valorizou cerca de 11%, na média 
Brasil, no primeiro semestre de 2021. 
A forte alta do concentrado é resultado 
dos elevados das cotações da soja e do 
milho. Nos últimos 12 meses, a oleagino-
sa se valorizou 35% e o milho teve uma 
alta de quase 86%. Valores que impres-
sionam o presidente da Federação das 
Cooperativas Agropecuárias de Leite 

de Minas Gerais (Fecoagro), Vasco Pra-
ça Filho. “Nós vimos esse ano, o milho a 
R$92, a soja a R$155 e a silagem a R$183 
a tonelada. O adubo está custando cerca 
de R$190, o dobro do ano passado. Já a 
ureia passou de R$98 para R$200, então 
todos esses custos preocupam muito o 
produtor”, afirma Vasco.

MARGENS APERTADAS

Diante desse cenário de alta de 
custo, Vasco destacou a importância 
de um bom planejamento alimentar 
do rebanho. “Ainda costuma haver um 
improviso muito grande nesta questão 
e isso é muito ruim. Às vezes, o produ-
tor começa a achar caro e não faz a si-
lagem. Daí acaba gastando um volume 
maior de concentrado. E é um grande 
erro. Um quilo de ração hoje é R$2,50 
a R$2,70 e se uma vaca comer dez qui-
los, ela custa R$27 por dia. O quilo da 
silagem, com um valor de R$280 por 
tonelada, é R$0,28, então a diferença 
é muito grande”, calcula o pecuarista. 
As geadas, que afetaram o Centro-Sul 
do País em julho, diminuíram conside-
ravelmente a qualidade das pastagens, 
prejudicando a alimentação volumosa, 
que já vinha limitada devido ao tempo 
seco. Para evitar perdas ainda maiores na 
produção de leite, os produtores aumen-
taram a demanda por suplementação 
mineral, resultando em alta de quase 4% 

no preço do insumo. Por causa de todos 
esses aumentos, a Emater-MG alerta os 
pecuaristas que o cenário exige muita 
atenção, principalmente dos produtores 
que, na maior parte dos casos, encontram 
margens apertadas na atividade leiteira.

LUCRATIVIDADE

O coordenador técnico regional da 
Emater-MG em Alfenas, Marcelo Mar-
tins, dá algumas dicas para melhorar a 
lucratividade do negócio. Ele diz que é 
fundamental o produtor ter no mínimo 
entre 40 a 45% de vacas do rebanho em 
lactação, “são elas que pagam a conta”. 
“Para maximizar a receita, o pecuaris-
ta não deve se ater ao custo mínimo. 
Ele deve ter um custo mais racional, ou 
seja, talvez um aumento no gasto na 
alimentação pode gerar uma lucrativi-
dade muito maior, pois também cresce 
a produção. O RMCA (receita menos os 
custos de alimentação) é o que otimiza 
os lucros”, explica Martins. Também é 
importante aumentar a produção de lei-
te (sem baixar a qualidade) e o número 
de animais para a venda (aproveitando a 
valorização do preço do bezerro), redu-
zir os custos de produção e partir para a 
especialização (reposição, leite, etc).

A pecuária tem uma grande impor-
tância econômica em Minas. “O estado 
tem quase 360 mil propriedades rurais 
envolvidas na cadeia da bovinocultura. 
São 22 bilhões de cabeças de gado, sendo 
3,1 bilhões de vacas ordenhadas, o que 
mostra a envergadura do sistema”, res-
salta o diretor presidente da Emater-MG, 
Otávio Maia. Apesar de o produtor neces-
sitar mais do que nunca estar atento à 
gestão, o presidente da Fecoagro acredita 
num futuro positivo para a pecuária. “O 
leite é a atividade que mais gera emprego 
em Minas e nós acreditamos que vai viver 
momentos bons. O Brasil está se prepa-
rando para exportar e os mercados estão 
se abrindo”, comenta Vasco.
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Ministra Tereza Cristina defende no G20 
mais recursos para práticas inovadoras 
e sustentáveis no agro mundial

A ministra participou da sessão 
"Pesquisa como força motriz da Sus-
tentabilidade". No evento, em Floren-
ça, na Itália, Tereza Cristina destacou 
que os recursos para pesquisas cien-
tíficas e inovação devem estar dispos-
tos para todos, e não apenas para pro-
dutores subsidiados nos países ricos

Na reunião com ministros da Agri-
cultura do G20, em Florença, na Itália, 
a ministra Tereza Cristina defendeu no 
dia 17 de setembro que a próxima dé-
cada deve ser marcada pela maior dis-
ponibilidade mundial de recursos para 
que produtores rurais possam adotar 
práticas inovadoras e sustentáveis.

“Para a próxima década, é necessá-
rio ampliar a disponibilidade de recur-
sos para a adoção de práticas inovado-
ras. Eles precisam ter custo e benefício 
adequados e serem acessíveis a todos, 
e não apenas a alguns produtores sub-
sidiados nos países ricos. Somente ali-
nhando tecnologias sustentáveis com 
investimentos, faremos da agricultura 
um setor estratégico para uma recu-
peração verde”, disse, ao participar da 
sessão “Pesquisa como força motriz da 
sustentabilidade”.

De acordo com a ministra, a ciên-
cia é um dos principais pilares da sus-
tentabilidade no agro. Primeiro, por 
criar ferramentas que permitem aos 
produtores rurais produzirem mais, 
usando menos recursos naturais. Em 
segundo, por trazer evidências cientí-
ficas que garantem o fluxo adequado 
de alimentos. “Pesquisa e inovação 
são fundamentais para o desenvolvi-
mento de uma agricultura de baixa 
emissão de carbono”, destacou.

Tereza Cristina criticou a adoção 
de medidas protecionistas por parte de 

países ricos, o que, segundo ela, afeta a 
concorrência global, aumenta o núme-
ro de pessoas em situação de pobreza 
e impacta de forma negativa as comu-
nidades rurais de nações em desenvol-
vimento. “O protecionismo, como todos 
sabemos, recompensa a ineficiência 
e é ruim para a sustentabilidade. Mas 
agora, além do protecionismo, também 
enfrentamos o "precaucionismo". Os 
reguladores estão cada vez mais im-
pondo medidas limitantes na tentativa 
de proteger os consumidores antecipa-
damente contra todos os tipos de riscos 
possíveis. Isso não é racional. Os países 
devem abster-se de implantar barrei-
ras comerciais injustificáveis e se con-
centrar na remoção permanente das 
barreiras pendentes”.

Para a ministra, todas as decisões 
e a regulamentação mundial do agro 
devem ser tomadas com base em evi-
dências científicas. “A ciência é a cha-
ve para mantermos o comércio fluin-
do e os mercados previsíveis”.

Os membros do G20 são: África 
do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, 

Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, 
China, Coreia do Sul, Estados Unidos, 
França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 
México, Reino Unido, Rússia, Turquia 
e a União Europeia. A Espanha é con-
vidada permanente. Os membros do 
G20 respondem por mais de 80% do 
PIB mundial, 75% do comércio global 
e 60% da população do planeta.

REUNIÕES BILATERAIS

Em Florença, Tereza Cristina teve 
reuniões com colegas dos países parti-
cipantes. Ela encontrou-se com secre-
tário dos Estados Unidos, Tom Vilsack, 
para debater agricultura sustentável e 
ações conjuntas de prevenção à entra-
da da Peste Suína Africana nos territó-
rios brasileiro e norte-americano.

No encontro com o ministro da Es-
panha, Luis Planas Puchades, Tereza 
Cristina agradeceu o apoio do governo 
espanhol à assinatura do Acordo Mer-
cosul-União Europeia. “Concordamos 
que o comércio agrícola justo e livre 
beneficiará produtores e consumido-
res nos dois blocos”, disse. 
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Omega.360 destaca potencial do Brasil 
para se tornar superpotência em geração 
de energia renovável 

Fabiana Polido, diretora 
comercial da Omega

"A Omega foi uma das 
primeiras empresas a 

viabilizar um contrato de 
energia 100% mercado 
livre. De 2018 para hoje, 
a empresa cresceu mais 
de 2.500% em carteira 

de clientes, sempre 
oferecendo soluções para as 

necessidades dos clientes. 
Para o futuro esperamos 

muitos novos projetos 
de energia renováveis 
para transformar as 
comunidades locais,  

onde escolhemos 
principalmente a área  

de educação para 
desenvolver projetos 

sociais". 

Bernardo Bezerra 
Diretor de  

Inovação, Produtos  
e Regulatório  

da Omega 

"O mercado livre de 
energia é a maneira 

mais eficiente de 
entregarmos o que o 
mercado decidiu que  

é melhor para a 
expansão do sistema e 

para a sociedade". 

Tony Seba 

O Brasil pode tornar-
se uma superpotência 

mundial na área de energia 
renovável. A disrupção 
da energia mundial já 
começou. É possível ter 
um sistema que tenha 

100% de energia solar e 
eólicas até 2030. O preço da 

energia solar ainda cairá 
70% e a eólica 46% na 

próxima década. Temos que 
repensar o desenvolvimento 

econômico. Os atuais 
recursos de energia 

extrativa como carvão 
e petróleo não podem 

competir com tecnologias 
100% renováveis. Todo 

investimento que for 
feito hoje em energia 

convencional será perdido". 

Luiz Barroso 

"O Brasil já pode ser 
considerado uma 
superpotência em 

energia renovável, mas 
precisa ter uma visão 
de longo prazo para 
o setor energético. 

Temos de admitir que as 
hidrelétricas não estão 
atendendo a demanda 

nacional não é de hoje".

Tony Seba, empreendedor do Vale 
do Silício e autor do bestseller "Clean 
Disruption of Energy and Transpor-
tation" e Luiz Barroso, presidente da 
PSR, que oferece soluções tecnológi-
cas nos setores de energia elétrica e 
gás natural para clientes em mais de 
sessenta países foram as principais 
atrações no segundo dia do Ome-
ga.360, evento online e gratuito, que 

aborda sustentabilidade, empreende-
dorismo e energia renovável. O tema 
abordado no dia 22 de setembro últi-
mo foi "Repensando a energia do Bra-
sil: a oportunidade 100% renovável". 

A programação de encerramento 
aconteceu no dia 23 de setembro, com 
apresentação da jornalista Rosana Jato-
bá e presenças do engenheiro africano 

William Kamkwamba, que inspirou o 
filme "O menino que descobriu o vento", 
da ginasta Rebeca Andrade, medalhista 
olímpica, e do empresário Ilson Mateus, 
fundador do Grupo Mateus. Eles abor-
daram o tema ‘Empreendedorismo de 
superação e o poder do inconformismo’. 

A seguir, as principais declara-
ções dos executivos:
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Brasil: Segundo o IBGE a população 
em 2021 é de 213.317.639 habitantes
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Brasileiro faz malabarismo para 
sobreviver com salário mínimo em 
meio a altas nas contas de energia, 
gás, gasolina e cesta básica

A conta simplesmente não fecha: 
os frequentes aumentos em itens bá-
sicos da vida de qualquer brasileiro, 
como a tarifa da energia elétrica, o 
preço do gás de cozinha, da gasolina 
e da cesta básica pressionam cada 
vez mais o bolso dos trabalhadores. 
O anúncio mais recente foi de que 
as contas de luz ficarão 6,78% mais 
caras, de acordo com o Ministério de 
Minas e Energia, devido à crise hídri-
ca pela qual o país passa – e que já ha-
via sido prevista há meses. 

O novo aumento na conta de luz 
vem para apertar ainda mais o orça-
mento das famílias brasileiras, já im-
pactadas pela inflação em disparada. 
Para cobrir a conta de energia elétri-
ca, os consumidores estão tendo de 
cortar o consumo de certos produtos 
para não acabar na inadimplência. 

O problema é que este aumento 
não vem sozinho: o gás de cozinha, 
por exemplo, também sofreu diver-
sos reajustes no último ano e teve o 
preço ampliado em quase cinco vezes 
mais que a inflação no período. Nos 
últimos 12 meses, o aumento foi de 
17,25% contra 3,5% da inflação. 

E não é só o gás que impacta no 
preço da alimentação do brasileiro: a 
cesta básica também está mais cara 
em pelo menos 15 capitais, de acor-
do com dados de julho. A expectativa 
é que os preços continuem a subir 
nos próximos meses devido a ques-
tões climáticas e da baixa demanda 
no país – por conta da alta da infla-
ção, que encarece serviços básicos. 
“A gente vem observando aumento 
no preço dos alimentos, na conta da 

energia elétrica, no gás e tudo faz com 
que as famílias brasileiras, principal-
mente de baixa renda, tenham menos 
dinheiro para os alimentos”, explica a 
economista Patrícia Costa, superviso-
ra da Pesquisa da Cesta Básica reali-
zada pelo Dieese. 

Em agosto, os motoristas tiveram 
um novo susto ao abastecer com ga-
solina: um aumento de 3,5% deixou 
o litro perto de inimagináveis 7 reais 
em algumas cidades do país. Somente 
em 2021, a Petrobras já aumentou em 
cerca de 51% o preço do combustível, 
contra 40% do diesel.  Os preços co-
brados nas bombas viraram motivo 
de embate entre Jair Bolsonaro e go-
vernadores: o presidente cobra que 
os estados reduzam o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para baixar os preços. 

No entanto, dados oficiais mos-
tram que o fator que mais pesou para 
o aumento do preço nos últimos me-
ses foram os reajustes feitos pela Pe-
trobras. 

Salário mínimo não cobre gas-
tos – Além dos preços aumentando, 
a previsão para 2022 é ainda menos 
animadora no que diz respeito ao re-
ajuste do salário mínimo. Atualmente 
de 1.100 reais, o Projeto de Lei Orça-
mentária Anual do governo federal 
fala em aumentar 6,2%, repondo ape-
nas a inflação, sem aumento real. No 
entanto, a Pesquisa da Cesta Básica 
do Dieese aponta que para alimen-
tar uma família de quatro pessoas, o 
salário mínimo deveria ser de, pelo 
menos, 5.518,79 reais, o que corres-
ponde a 5,02 vezes mais do que o piso 
nacional vigente.
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Por conta da falta de chuva nas usi-
nas hidrelétricas, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) realizou um 
novo reajuste ontem (31/08). A recente 
taxa será de R$14,20 para cada 100 kw-
h, que entra em vigor a partir de hoje, 
(01/09). Foi criada uma atual bandeira 
tarifária na conta de luz chamada de 
bandeira da escassez hídrica, permane-
cendo vigente até abril do ano que vem.

O novo patamar representa um 
aumento de R$ 4,71, cerca de 50%, em 
relação à bandeira vermelha patamar 
2, até então o maior patamar, no valor 
R$ 9,49 por 100 kWh.

O executivo em finanças, André 
Aragão, relata algumas dicas impor-
tantes para a população economizar 
na conta e faz um alerta, “é importante 
que as pessoas se conscientizem que 
o momento é de economia de luz e de 
água, a situação é crítica, se não econo-
mizarmos é provável que passaremos 
por período de racionamento”.

Ar condicionado - é o maior vilão, 
evite ligar esse aparelho agora, o 
tempo está mais ameno, então não 
há tanta necessidade, mas caso ligue, 
não deixe portas e janelas abertas.

Máquina de lavar – acumule  
roupas para lavar de uma só vez,  
esse eletrodoméstico gasta luz  
e água juntos.
Ferro de passar – também acumule 
roupas para passar tudo de uma vez.
Chapinha e secador – evite o uso 
desses aparelhos.
Chuveiro elétrico – diminua o tempo 
de banho e evite usá-lo no modo 
inverno que é onde mais gasta luz.
Geladeira – não abra a porta se não 
for pegar algo e não coloque panelas 
e travessas com a comida ainda 
quente, espere esfriar para guardar.
Standy By – retire da tomada  
todos os aparelhos que fiquem  
em standy by.
Carregador de celular/notebook 
– o equipamento já carregou por 
completo, retire da tomada, além  
de danificar o aparelho, gasta luz 
sem necessidade.

Mas você sabia que com algumas 
reformas e mudanças na decoração é 
possível diminuir a conta?! Pedro Pu-
gliese, da Help Reformas (RJ), ensina 
alguns truques simples que vão ajudar 
a diminuir a conta de luz.

Ambientes mais claros - Na hora da 
construção pense em ambientes que 
vão receber a luz externa, com janelas 
maiores e portas com bastante vidro, 
fazendo com que q luz do sol entre 
durante todo o dia. Economizando 
assim na luz artificial.
Cores mais claras - A escolha da tinta 
também pode ser um diferencial na 
hora de economizar. Por exemplo, uma 
sala com as paredes brancas ou com 
tons claros faz com que o local não 
precise de luz artificial o tempo todo.
Lâmpada de baixo consumo - As 
lâmpadas de LED podem ser mais 
caras porém consomem menos 
energia. É um custo benefício válido.
Sensores de presença - Outra dica 
bastante importante para quem tem 
condições é utilizar sensores de presença 
em alguns ambientes específicos, assim, 
mesmo que esqueça de apagar as luzes, 
elas se apagarão sozinhas.
Pense na disposição dos 
eletroeletrônicos - Você pode 
não saber, mas o modo de uso dos 
aparelhos e até mesmo a posição 
deles dentro de casa podem aumentar 
o consumo de energia. No caso de 
geladeira ou freezer, deixe-os em  
local arejado. Se o sol incidir 
diretamente, tenha certeza de que o 
consumo de luz também será maior.
Hora da manutenção - Por fim, 
fiação elétrica antiga contribui 
para o maior consumo de energia. 
Mantenha-a sempre nova.
Ambientes bem ventilados - Portas 
e janelas amplas permitem que o 
ambiente fique mais ventilado o que 
ajuda a diminuir a necessidade do ar-
condicionado.
Persianas - Outro truque é o uso de 
persianas. Elas vão ajudar a reter 
o calor e assim também ajudam a 
diminuir o uso do ar condicionado.

Luz aumenta mais uma vez e brasileiro 
fica sem saber o que fazer
 Especialistas fazem um alerta para população e dão dicas para ajudar no bolso
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Número de trabalhadores autônomos 
bate recorde em 2021
Sete a cada 10 novos postos de trabalho criados no último ano foram por conta própria. 
Atualmente, 28% de toda a população empregada atua de forma autônoma

O trabalho por conta própria no 
Brasil atingiu o número recorde de 24,8 
milhões de pessoas no segundo trimes-
tre de 2021. Segundo pesquisa divul-
gada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), esta quantia 
corresponde a 28,3% de toda a popula-
ção ativa no mercado de trabalho.

Esses resultados apontam um 
crescimento de 4,2% comparado ao 
trimestre anterior. Para João Esposi-
to, economista e CEO da Express CTB 
– accountech de contabilidade, “Essa 
ascensão no número de profissionais 
autônomos tem grande responsabili-
dade no que diz respeito a diminuição 
das taxas de desemprego. Se compa-
ramos com o mesmo período do ano 
passado, houve um aumento de mais 
de 4,4 milhões de empregados no 
mercado de trabalho, sendo que 71% 
desta quantia representa trabalhado-
res autônomos”.

Atualmente, o Brasil conta com 
cerca de 24,8 milhões de pessoas que 
atuam por conta própria. Deste total, 
apenas 5,7 milhões possuem CNPJ. De 
acordo com o IBGE, os conta própria 
informais foram responsáveis por 
mais da metade da alta na ocupação 
brasileira. “No primeiro trimestre do 
ano, a taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 14,7%. No segundo, a por-
centagem caiu para 14,1%. Foram 
mais de 400 mil trabalhadores que se 
(re)colocaram no mercado de traba-
lho”, explica Esposito.

As atividades relacionadas à alo-
jamento e alimentação ficaram em 

primeiro lugar no que se refere ao 
crescimento da ocupação no segundo 
trimestre, apresentando uma alta de 
9,1% comparado ao trimestre ante-
rior. Em seguida, a área de construção 
apresentou 5,7% de aumento, ser-
viços domésticos 4% e agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura tiveram alta de 3,8%.

“Vale ressaltar que mesmo com os 
benefícios relacionados a diminuição 
do desemprego, o rendimento médio 
de trabalhadores autônomos nos últi-
mos meses foi bem abaixo da média 
do país e daqueles que trabalham 
com carteira assinada. Para quem não 
atua com CNPJ, esse número é ainda 
menor”, destaca o economista.

A Express CTB é uma accounte-
ch que tem o objetivo de democra-
tizar as soluções empresariais para 
negócios.
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China lidera as trocas comerciais do Brasil 
que responderam por 67% do superávit 
acumulado pela balança comercial nacional 
de janeiro a agosto deste ano 
Dados são do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV)

No mês de agosto, a balança co-
mercial atingiu um novo valor re-
corde na série histórica, de US$ 7,6 
bilhões, o que levou a um saldo de 
US$ 52,1 bilhões acumulados nos oito 
primeiros meses deste ano. O saldo 
do comércio com a China foi de US$ 
35 bilhões. Sem as trocas comerciais 
com os chineses, o superávit brasilei-
ro teria sido de US$ 17,1 bilhões.

“Em adição, com o segundo maior 
parceiro comercial do Brasil, os Esta-
dos Unidos, o país é deficitário”, aler-
tou a FGV, em nota.

O Icomex lembra que a soja, o mi-
nério de ferro e o petróleo explicaram 
45% das exportações brasileiras no de 
janeiro a agosto, período em que a Chi-
na comprou 63% das vendas externas 
brasileiras de minério de ferro, 69% 
da soja em grão e 49% do petróleo. 
A China também teve elevada parti-
cipação nas compras de carne bovina 
(57%) e celulose (42%) brasileiras.

“Os ventos favoráveis da balança 
comercial estão estritamente asso-
ciados ao desempenho no mercado 
chinês. Supondo que este continue 
favorável, os possíveis riscos seriam: 
aumento das importações com a reto-
mada de um crescimento sustentado 
do país, num ambiente de valorização 
cambial, e/ou uma queda acentuada 
nos preços das commodities. Para 
2022, o aumento das importações 
com crescimento sustentado é um 
cenário distante, logo a questão se 

resume, em grande medida, ao de-
sempenho da China para assegurar o 
crescimento das exportações do país. 
Com o fim dos estímulos associados 
às políticas para enfrentar os efei-
tos recessivos do Covid, é esperada 
uma menor demanda para minério 
de ferro. Questões climáticas podem 
continuar afetando o preço dos grãos 
e, ao mesmo tempo, a reorganização 
da criação de suínos na China pode 
diminuir a demanda por ração animal 
(soja). A demanda chinesa poderá se 
traduzir em taxas menores de cresci-
mento, mas não esperamos um recuo 
nas suas importações”, avaliou a FGV.

O relatório do indicador ressal-
ta, porém, que considerando uma 
perspectiva de médio e longo prazo, 
o Brasil deveria buscar garantias via 
acordos com a China para as vendas 
de commodities ao mesmo tempo em 

que deveria perseguir uma diversifi-
cação da pauta exportadora em ter-
mos de produtos e países de destino.

Segundo a nota do Icomex, o “su-
perávit comercial para 2022 está asse-
gurado, o que é um fator importante, 
num momento em que há incertezas 
quanto à entrada de capital via inves-
timentos diretos ou em portfólio no 
país. Como o país é historicamente 
deficitário em serviços e rendas, um 
menor déficit em transações correntes 
fica dependente da balança comercial”.

Em agosto de 2021, o volume ex-
portado pelo Brasil para o resto do 
mundo cresceu 8,6% ante agosto de 
2020, enquanto o volume importado 
avançou 39,0%. No acumulado do ano, 
o volume das exportações subiu 4,4%, 
e o de importações cresceu 24,8%.

Fonte: O Estado de S. Paulo – 15.09.2021



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS5 0 EDIÇÃO 294OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Jair Bolsonaro almoça na FIEMG  
– Federação das Indústrias de 
Minas Gerais

Um dos objetivos alegado para o 
encontro foi melhorar interlocução 
entre o mandatário do país e os em-
presários mineiros 

O presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais, desembarga-
dor Gilson Soares Lemes, participou 
de encontro, no dia 30 de setembro 
último, com o presidente Jair Bol-
sonaro, o governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado  
de Minas Gerais (FIEMG) e outras 
autoridades, na sede da entidade 

empresarial. Na reunião, seguida de 
almoço de confraternização, foram 
discutidos assuntos de interesse do 
Estado e do país. 

O encontro aconteceu menos de 
um mês depois de a FIEMG divulgar 
uma nota com críticas ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). À época, o 
Judiciário estava em conflito com o 
governo, e a manifestação foi conside-
rada um aceno ao bolsonarismo. Se-
gundo o presidente da FIEMG, Flávio 
Roscoe, foi um encontro para discutir 
o ambiente econômico.

Na ocasião foi entregue ao presi-
dente da República propostas para 
a melhoria do ambiente de negócios 
das áreas de Comércio Exterior, Tri-
butário, Meio Ambiente, Energia, Tra-
balho e Emprego.

Flávio Roscoe afirmou que o do-
cumento contém contribuições, das 
mais diversas áreas, que podem ser 
executadas pelo poder executivo, sem 
a necessidade de mudança de legisla-
ção. “São medidas que vão, ainda mais, 
dinamizar a economia e favorecer o 
ambiente de negócios do país”, diz.

O presidente Jair Bolsonaro falou, durante o almoço, a empresários e autoridades, entre elas o presidente do TJMG – 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes. Divulgação/FIEMG
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Susep divulga Síntese Mensal 
com dados do setor em julho

A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) divulgou, no dia 17 
de setembro último, a Síntese Mensal 
dos principais dados relativos ao de-
sempenho do setor de seguros até ju-
lho de 2021. As informações foram ob-
tidas a partir dos dados encaminhados 
pelas companhias supervisionadas. O 
documento é atualizado de acordo 
com o envio pelas empresas, podendo 
haver ajustes em função de recargas 
do Formulário de Informações Peri-
ódicas (FIP). Na edição de julho de 
2021, os principais destaques foram:

1. O setor supervisionado arreca-
dou R$ 172,46 bilhões nos sete 
primeiros meses de 2021, o que 
corresponde a R$ 24,35 bilhões 
a mais do que no mesmo período 
de 2020. Em termos percentuais, 
o acumulado até julho de 2021 
apresentou crescimento de 16,4%, 
havendo pequena redução em re-
lação ao crescimento acumulado 
de 19,4% até junho, explicada 
pelo desempenho dos segmentos 

de previdência tradicional (2,4%) 
e capitalização (4,9%). Conside-
rando apenas os segmentos de 
seguros, o crescimento observado 
foi de 18,4%. 

2. Nos seguros de pessoas o grande 
destaque foi o desempenho das 
contribuições do VGBL, que atin-
giram o montante de R$ 72,90 
bilhões, o que corresponde a um 
crescimento de 23,2% em relação 
ao mesmo período de 2020.

3. A sinistralidade do seguro de vida, 
individual e em grupo, continuou 
a trajetória de queda, atingindo 
o valor de 84,8% em julho deste 
ano, abaixo do valor observado 
em junho, quando foi de 88,7%.

4. Os seguros de danos sem auto 
continuam apresentando forte 
desempenho, com crescimen-
to de 20,1% na arrecadação de 
prêmios no acumulado de 2021, 
quando comparado com 2020. A 

arrecadação de prêmios no se-
guro auto continua performando 
abaixo da média dos seguros de 
danos, tendo atingido R$ 20,83 
bilhões no acumulado do ano, 
valor 6,6% superior ao do mesmo 
período em 2020.

5. As linhas de negócio rural, res-
ponsabilidade civil (RC), patri-
monial, transporte e financeiros 
foram destaques, com crescimen-
to acima de 30%. Os prêmios acu-
mulados em 2021 para o seguro 
rural continuam com forte desem-
penho, com crescimento de 39,1% 
em relação a 2020 – maior taxa 
de crescimento da série histórica. 
Os seguros financeiros apresenta-
ram desempenho ainda mais forte 
em relação ao acumulado do mês 
anterior (25,9%), com crescimen-
to de 31,7% no acumulado do ano 
até julho em relação ao mesmo 
período de 2020, representando 
também a maior taxa de cresci-
mento da série histórica.
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Tributação de dividendos, um dos pontos que foram aprovados pela Câmara, 
é apontado como um dos principais problemas da proposta 

No dia 01/09, com 398 votos favo-
ráveis e 77 votos contrários, a Câmara 
dos Deputados aprovou o texto-base 
da reforma do Imposto de Renda. A 
proposta reduz tributos para empre-
sas, cria imposto sobre dividendos e 
muda regras para as pessoas físicas. 
Após essa fase, os deputados ainda 
terão que votar 26 propostas de alte-
ração no projeto de lei, antes do texto 
seguir para o Senado. 

Essas intermináveis discussões so-
bre a pauta, que integra a segunda fase 
da Reforma Tributária, têm se mos-
trado incapazes de agradar a todos 
os setores envolvidos. A demora e as 
incertezas que cercam a votação con-
fundem os empresários, que passam 
a adiar seus planos para 2022, uma 
vez que muitas empresas começam a 
planejar entre setembro e outubro os 
investimentos do próximo ano. 

“Não acho que se trata de uma re-
forma, mas de um pacote e há quem 
diga que seja um pacote de maldades. 
Pode virar um Frankenstein tributá-
rio, com potencial de piorar muito o 
que está longe de ser bom. O fato de 
ter tantos remendos em tão pouco 
tempo prova isso”, aponta o advoga-
do Eduardo Natal, mestre em direito 
tributário pela PUC/SP, presidente do 
Comitê de Transação Tributária da 
Associação Brasileira da Advocacia 
Tributária (ABAT) e sócio do escritó-
rio Natal & Manssur. 

Segundo Natal, os grandes espe-
cialistas em tributação são unânimes 
em considerar que uma reforma tri-
butária deveria estar atrelada a uma 

reforma administrativa. “É preciso 
saber o custo administrativo do Bra-
sil, do Estado brasileiro, para calibrar 
o peso dos tributos. Seria importante 
uma reforma que tivesse como foco o 
desenvolvimento dos setores produ-
tivos do país”, aponta. 

O advogado acredita que a tribu-
tação de dividendos, um dos pontos 
que foram aprovados pela Câmara, é 
um dos principais problemas da pro-
posta. “Isso pode gerar um efeito in-
desejável para o crescimento do país, 
impedindo a circulação de riquezas. 
O dinheiro não distribuído ficará re-
presado na tesouraria das empresas 
e pode não ser reinvestido em novos 
negócios produtivos”, finaliza.

Eduardo Natal é advogado 
especialista em Direito Tributário, 

Societário e Sucessões. Mestre  
em Direito do Estado e Direito 

Tributário pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). Especialista 

em Estratégias Societárias, 
Sucessórias e Tributação pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Presidente do Comitê de Transação 
Tributária da Associação Brasileira 

da Advocacia Tributária (ABAT), 
Membro da Academia Brasileira 

de Direito Tributário (ABDT) e da 
International Bar Association (IBA). 

Autor do livro “A Dinâmica das 
Retenções Tributárias”. 

Com tantos ajustes, tributarista acredita 
que reforma do Imposto de Renda pode 
virar um Frankenstein Tributário 
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Impactos da Reforma Tributária no bolso 
do consumidor e das empresas
Segundo análise de especialistas da Sovos, líder global de soluções para o compliance fiscal, 
dependendo da proposta aprovada, Reforma pode causar aumento de 9% no preço de 
serviços como telefonia, internet, educação, comércio e restaurantes, por exemplo.

Ocupando a 184ª posição no 
ranking que avalia os 190 países 
mais complexos e onerosos do mun-
do do ponto de vista tributário, di-
vulgado no relatório Doing Business 
do Banco Mundial, basta dar uma 
rápida conferida nos dados do seg-
mento fiscal brasileiro para enten-
der a relevância e os impactos que 
a Reforma Tributária em curso no 
Congresso Nacional pode causar na 
economia do País, no caixa das em-
presas e, claro, no bolso e na quali-
dade de vida da população em geral.

Com 92 tributos, impostos e taxas 
em vigor no País neste momento, em 
30 anos a fatia representada pela car-
ga tributária no PIB brasileiro – que, 
em 2020, foi de 31,64% segundo Se-
cretaria do Tesouro Nacional – regis-

trou um progressivo crescimento.

Porém, além desse aumento não 
ser convertido na mesma velocidade 
em benefícios para os cidadãos – de 
acordo com estudo do IBPT, entre os 
30 países de maior carga tributária 
no mundo, o Brasil é aquele que dá o 
pior retorno à sua população –, a tri-
butação atualmente concentra-se em 
uma minoria de contribuintes.

Enquanto a tributação em rela-
ção à renda, patrimônio e consumo 
representa atualmente 40,82% do 
rendimento médio do contribuinte 
brasileiro, de acordo com o IES (Ín-
dice de Economia Subterrânea) 17% 
do PIB é composto pela economia 
informal, o que representa R$ 1,2 
trilhão circulando sem tributação, 

e resulta em concorrência desleal e 
evasão tributária.

Já para as empresas – que gas-
tam, em média, mais de 1,5 mil horas 
anuais, ou quase R$ 70 bilhões por 
ano, em mão de obra somente para 
lidar com questões fiscais no Brasil 
–, fora o peso da carga tributária, há 
ainda outras questões que precisam 
ser levadas em conta para elas se 
manterem em conformidade no País, 
como a divergência das obrigações 
fiscais entre municípios e estados e 
as constantes alterações nas legisla-
ções vigentes.

Diante desse cenário no qual, de 
um lado, há uma alta carga de tribu-
tos, e do outro, uma legislação com-
plexa, inconstante e desigual, para 
tentar simplificar e modernizar o 
sistema tributário brasileiro está em 
curso no Congresso Nacional uma Re-
forma Tributária, que prevê ajustes 
na cobrança e arrecadação de impos-
tos tanto por pessoas físicas quanto 
jurídicas.

PESO NO BOLSO DOS 
CONSUMIDORES

A primeira fase da Reforma Tri-
butária - em tramitação no Congresso 
desde julho de 2020 - prevê a unifica-
ção do PIS e Cofins, instituindo a CBS 
(Contribuição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços). Além disso, ela 
ainda prevê o aumento do imposto 
sob serviços de 3% a 12%, causando 
um impacto direto de 9% no aumento 
do preço de serviços como telefonia, 
internet, educação, comércio e res-
taurantes, por exemplo.
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“As propostas em discussão no 
Congresso, ao menos até agora, não 
parecem ser tão resolutivas a pon-
to de simplificar essa situação. Pelo 
contrário. O que temos visto é uma 
discussão de aumento da tributação 
que terá um impacto enorme para o 
setor de Serviços e Comércio e, con-
sequentemente, para o consumidor 
final”, explica Paulo Paulo Zirnber-
ger de Castro, country manager da 
Sovos Brasil.

PESO NO CAIXA  
DAS EMPRESAS

 Entre os segmentos econômicos 
sujeitos à tributação no Brasil, cabe 
ressaltar que a maior base de recolhi-
mento já se concentra exatamente no 
setor de Bens e Serviços, que respon-
de por 13,42% do total de 31,6% da 
carga tributária bruta dos governos 
dentro do PIB brasileiro.

“O setor empresarial está entre 
os mais prejudicados com tamanho 
entrave, tendo que arcar com inúme-
ros custos para manter-se em confor-
midade fiscal. Dentre eles, mais de 9 
modelos diferentes de documentos 
eletrônicos e mais de 40 alterações 
anuais que são requeridas pelas três 
instâncias governamentais” explica 
Paulo. “A falta de planejamento de 
ajustes gera uma verdadeira corrida 
assim que as famosas NT (Normati-
vas Técnicas) são publicadas, a fim de 
minimizar o impacto na operação e 
faturamento das empresas.

OUTROS PONTOS DE ATENÇÃO

Entregue pelo Governo ao Con-
gresso em junho de 2021, a segunda 
fase da Reforma Tributária é focada 
no imposto de renda para três fren-
tes específicas: Pessoa Física, Pessoa 
Jurídica e Investimentos Financeiros. 
Alguns dos destaques da proposta 
são: atualização da tabela do Impos-
to de Renda Pessoa Física e tributa-
ção de lucros/dividendos; redução 
da alíquota do IRPJ e suspensão da 

dedução de pagamentos de gratifica-
ções e participações nos resultados a 
sócios e dirigentes com ações como 
despesas operacionais para Pessoa 
Jurídica; e alíquota única para todos 
os mercados e para ativos de renda 
fixa (Tesouro Direto e CDB), Fundos 
Abertos e Fundos Fechados (multi-
mercado) na área de Investimentos 
Financeiros.

“Além dessas duas fases da Re-
forma, já em tramitação no Congres-
so, em breve outras propostas rela-
cionadas, por exemplo, à criação de 
um passaporte tributário (que seria 
uma espécie de novo Refis) também 
deverão ser levadas para discussão. 
Porém, cabe ressaltar que, indepen-
dentemente do projeto aprovado no 
Congresso e sancionado pelo Gover-
no, a mudança na legislação fiscal do 
Brasil será gradativa, havendo um 
período de paralelismo tributário no 
qual as instituições estarão em fase 
de adaptação às novas regras e, ao 
mesmo, continuarão atendendo a to-
dos impostos vigentes. Ou seja, a situ-
ação poderá se complicar ainda mais 
no período de transição, que no me-
lhor dos cenários estima-se durar de 
3 a 5 anos após sua implementação”, 
explica Paulo.

O FUTURO DA  
SIMPLIFICAÇÃO FISCAL

  Tendo a tecnologia como 
uma aliada para automatizar a deter-
minação e o cálculo de tributos pelas 
empresas, garantindo um sistema se-
guro, maduro e eficiente, investir em 
soluções para digitalização dos pro-
cessos da área fiscal vem se tornando 
cada vez mais inevitável aos negócios, 
principalmente diante das mudanças 
previstas pela Reforma Tributária.

“Focar em inteligência fiscal, 
sem dúvida, é uma estratégia crucial 
para os negócios do futuro. E a digi-
talização dos processos fiscais, que 
eliminam de vez os procedimentos 
manuais altamente sujeitos a erros, é 

a melhor saída para evitar autuações 
fiscais e, ao mesmo tempo, reduzir 
custos tributários. Esse caminho deve 
ser trilhado desde já para que nenhu-
ma organização seja pega de surpre-
sa, como aconteceu com aquelas que 
não haviam começado sua jornada 
de transformação digital antes da Co-
vid-19”, explica Paulo.

De acordo com o executivo, hoje 
o pagamento de tributos no país fica 
concentrado numa minoria de em-
presas e indivíduos, e somente a tec-
nologia pode ser um fator transfor-
mador na captação e na inclusão de 
novos entes pagantes e participantes 
da economia formal. 

“Um exemplo para materializar 
isso são as Notas Fiscais Eletrônicas 
de Serviços – dos 5,5 mil municípios 
brasileiros, apenas cerca de 200 tem 
a possibilidade de participar da eco-
nomia formal e emitir NFS-e por te-
rem um padrão eletrônico de comu-
nicação. Os múltiplos formatos de 
NFS-e são definidos por município, 
e há atualmente cerca de 60 diferen-
tes padrões, aponta o executivo. “Por 
meio de verbas públicas e subsídios, 
por exemplo, do Banco Monetário In-
ternacional e Banco Mundial, já seria 
possível fomentar investimentos em 
tecnologia nessas prefeituras, que 
hoje são excluídas do sistema formal. 
Isso viabilizaria o aumento da base 
de captura de tributos, diminuindo o 
impacto em pessoas jurídicas e con-
sumidores finais, que já estão sobre-
carregados”, conclui.

A Sovos é uma empresa global, 
líder em tecnologia para resolver as 
complexidades da transformação 
digital dos impostos, com ofertas 
completas e conectadas para deter-
minação de impostos, mensageria, 
relatórios fiscais e muito mais. A 
empresa oferece suporte a mais de 
20.000 clientes que operam em mais 
de 70 países, incluindo em sua cartei-
ra de clientes metade das empresas 
listadas na Fortune 500.
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Antônio Pitangui de Salvo é eleito 
presidente da FAEMG

Antônio de Salvo sucederá Roberto Simões na presidência da FAEMG.

A Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado de Minas Gerais tem novo 
presidente. A chapa 1, Inova FAEMG, foi 
a vitoriosa. Com 198 votos, o engenhei-
ro agrônomo e produtor rural Antônio 
Pitangui de Salvo foi eleito. A chapa 2, 
Renovação + Participação, de Breno Pe-
reira de Mesquita, recebeu 107 votos. Na 
apuração, houve um voto em branco.

O mandato do presidente atual, 
Roberto Simões, termina no fim de 
novembro. 

“A sensação é de dever cumprido, 
com a ajuda de todos. A gente traba-
lhou muito em cima de inovação e do 
engajamento dos Sindicatos. O Sistema 

FAEMG precisa continuar forte e atu-
ante em favor dos produtores rurais 
mineiros. O Sistema FAEMG/SENAR/
INAES/Sindicatos existe para isso! 
Será uma honra passar os próximos 
quatro anos representando esse setor 
que tanto gosto. Precisamos trabalhar 
em conjunto, e a FAEMG está aí para 
isso. Vamos caminhar em frente. So-
mos todos produtores rurais, Sindica-
tos Rurais, e vamos trabalhar juntos 
para defender Minas e o Brasil.”

Antônio Pitangui de Salvo, 
presidente eleito da FAEMG

“Estamos extremamente contentes 
com a eleição deste ano. Os candidatos 

fizeram uma campanha muito elevada. 
Tivemos a presença de cerca de 320 elei-
tores. É uma representação muito forte, 
o que demonstra a maturidade dos nos-
sos Sindicatos, do nosso Sistema. Estou 
satisfeito de ter cumprido a minha par-
te, de preparar o ambiente para cam-
panhas democráticas. Cumprimento o 
Toninho, vitorioso, e abraço o derrota-
do, Breno, que deu sua contribuição e 
teve coragem de ser candidato também. 
Espero que, passado este processo, nos 
unamos outra vez, porque nossa causa é 
única e necessita da união de todos.”

Roberto Simões, presidente  
do Sistema FAEMG/SENAR/ 
INAES/Sindicatos
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O NOVO PRESIDENTE

Antônio Pitangui de Salvo  
nasceu em 12/11/64,  
em Curvelo.

Chamado de Toninho pelos 
amigos, é engenheiro agrônomo, 
formado pela UFV, e pecuarista de 
corte. Trabalha com Sistemas de 
Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF), com suas proprie-
dades dentro do protocolo Carne 
Carbono Neutro (CCN).

É presidente da Câmara Seto-
rial da Cadeia Produtiva de Carne 
Bovina do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), da Comissão Nacional 
de Pecuária de Corte da CNA e do 
Sindicato dos Produtores Rurais 
de Curvelo, e também é vice-presi-
dente da FAEMG.

É filho de Antonio Ernesto de 
Salvo, fundador do Sindicato Rural 
de Curvelo, ex-presidente da FAE-
MG (1987-1990) e da CNA (1990 
-1996 e 1999-2007). Em sua ho-
menagem foi batizado o Instituto 
do Sistema FAEMG voltado para o 
estímulo da pesquisa e inovação 
no campo, o INAES – Instituto An-
tonio Ernesto de Salvo.

É casado com Daniela Maia. 
Tem três filhos: Mateus (29 anos), 
Antônio (25) e Pedro (23). 

Da esq p/ dir. – Renato Laguardia (1º Vice-Presidente de Finanças), Antônio 
de Salvo (Presidente) e Weber Andrade (1º Vice-Presidente Secretário)

Presidente:  
Antônio Pitangui de Salvo
Primeiro Vice-Presidente 
Secretário: Weber Bernardes  
de Andrade
Primeiro Vice-Presidente 
de Finanças: Renato José 
Laguardia de Oliveira
Segundo Vice-Presidente 
Secretário: Patrick Brauner 
Resende Silva
Segundo Vice-Presidente de 
Finanças: Thiago Bianchi Silveira
Vice-Presidentes: Antônio 
Jeferson Soares Gonçalves, 
Carlos Márcio Guapo, Domingos 
Frederico Netto, Frank Mourão 
Barroso, Geraldo Cézar Barcelos 
Júnior, Jane Guimarães Campos 
Fonseca, José Alfredo Quintão 
Furtado, José Avelino Pereira 
Neto, José Éder Leite, Marion 
Ferreira Gomes Olivier de Paula 
Campos, Ornelas Rodrigues 
Borba, Paulo Henrique de Souza 
Lino, Paulo Ribeiro de Mendonça 
Filho, Rodrigo Viana Lorentz

Suplentes da Diretoria: 
Henrique Gonçalves Pires, Márcio 
Eugênio Leite de Castro, Paulo 
Tolentino Pereira, Igor Pimenta 
Guimarães, Everaldo Souza Silva, 
Carlos Roberto de Paiva, Helder 
Braga de Melo, Hilton Antônio 
Dornela, Marcelo Luiz Silva 
Oliveira, José Davi Ervilha, Paulo 
Alves Cardoso, Klécila Rejane 
Portes Reis, Renata Guimarães 
Teixeira Borges, José Eustáquio 
Vilaça de Oliveira, Márcio 
Vitela Martins, Luiz Humberto 
Gonçalves Reis, Hercília Andréa 
Sanches Faria, Inácio Lins de 
Resende Reis, Márcio Lúcio Paiva 
de Paula Pinto, Valdemir Rabelo 
de Rezende
Conselho Fiscal: Altomirando 
Viegas de Carvalho Neto, Leodito 
Luiz de Faria, Wanderlei dos 
Santos Ribeiro
Suplentes do Conselho Fiscal: 
Carlos Eugênio Lana, Jadir 
Maurício Lanza Rabelo, Roberto 
de Castro Teixeira

Chapa Eleita - INOVA FAEMG
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BDMG entra na esteira das 
comemorações de seus 60 anos 

O BDMG ingressou, desde o dia 21 
de setembro último, no ano 60 de sua 
existência! Durante toda esta trajetó-
ria, o Banco se consolidou como uma 
instituição propulsora de diversos ci-
clos de desenvolvimento em Minas.

Para ressaltar quem faz o Banco 
ser o que é – ou seja, sua equipe – a 
diretoria da instituição preparou uma 
singela homenagem. Desde o dia 21 
de setembro, a Intranet e Informe do 
BDMG trazem uma campanha com 
a visão de alguns de seus colabora-
dores sobre desenvolvimento, inspi-
rando-nos a percorrer esta estrada 
de seis décadas com “novas ideias”. 
Serão depoimentos semanais que se 
juntarão a outras ações (e surpresas!) 
que estão sendo preparadas para as 

comemorações da data.

Afinal, na base de tudo, as pesso-
as. Este espírito de engajamento das 
equipes tem sido fundamental para 
uma atuação anticíclica em apoio aos 
empreendedores e municípios minei-
ros em tempos de pandemia. Para se 
ter uma ideia, os desembolsos gerais 
do BDMG já superaram expressivos 
R$ 3,8 bilhões desde a oficialização 
da crise sanitária pela OMS, em mar-
ço de 2020. 

Um Banco sintonizado com a eco-
nomia mineira:

• Na década de 60, o programa de 
apoio aos setores de mineração e 
agro, além do comércio; 

• O impulso industrial, nos anos 70 
e 80, com destaque para o parque 
metalúrgico e automotivo; 

• Os anos 90, com a utilização  
de fundos estaduais; 

• O início à estruturação de  
projetos estratégicos e 
financiamento a municípios  
como marcas dos anos 2000. 

• Tudo isso evoluindo para o 
crédito digital, as captações 
internacionais e o maior 
alinhamento às agendas globais 
de desenvolvimento sustentável, 
como resposta à necessidade de 
se financiar uma nova economia 
nos dias atuais.

Ex-presidentes do BDMG Roberto Brant, Paulo Paiva, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e Marco Aurélio Crocco, 
com o presidente do C.A. Fernando Lage e o presidente da diretoria executiva Sérgio Gusmão.
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Em visita ao BDMG, ex-presiden-
tes ressaltam a importância histórica 
do Banco

No dia 21/09, a diretoria do 
BDMG recebeu alguns dos ex-presi-
dentes do BDMG em um almoço de 
confraternização alusivo ao aniver-
sário do Banco. Nas palavras do pre-
sidente Sergio Gusmão, foi um mo-
mento simbólico de reconhecimento 
da história do Banco. “Somos gratos 
a todos pela honrosa visita, pois o 
futuro é uma construção contínua na 
qual cada um deu sua parcela de con-
tribuição para a resiliência do Banco 
como instituição de desenvolvimento 
comprometida com os interesses de 
Minas”, afirmou.

Alguns dos depoimentos especial-
mente colhidos dos presentes: 

“O BDMG tem uma belíssima his-
tória, de integridade, de decência no 
trato do recurso público e uma forma-
ção exemplar de funcionários. Hoje, ele 
é mais necessário ou tão necessário 
quanto foi em suas origens. Eu tenho 
uma firme convicção de que iniciativa 
privada e setor público têm de coope-
rar intensamente ao longo de todas 
as etapas do processo de crescimento 
econômico. Um Banco de desenvolvi-
mento é o típico agente público que 
pode conciliar a presença do Estado 
junto ao setor privado na aceleração 
do crescimento econômico. Que per-
maneça a continuidade de sua missão 
tão exemplar!”

Roberto Brant, 1985-1986

“Eu vejo com muita satisfação o 
BDMG no nível atual. Sempre inovan-
do, crescendo e apresentando resul-
tados. O papel principal do Banco é 
promover o desenvolvimento, prin-
cipalmente partindo para moderni-
zação, inovação e melhor agregação 
ao produto mineiro. Eu vejo hoje com 
enorme simpatia o trabalho exercido 
pela atual diretoria, que vai ao encon-
tro da história do BDMG no sentido de 
vislumbrar um futuro novo, de estar à 

frente dos acontecimentos. Eu acredito 
que o papel do BDMG, de dinamizador 
e agente de fomento de Minas Gerais, 
continua absolutamente imprescindí-
vel e necessário”. 

Carlos Alberto Teixeira, 1988-1990

“Tenho muito prazer de estar 
aqui neste momento! Os servidores do 
BDMG trouxeram o Banco nesses qua-
se 60 com dedicação e, sobretudo, com 
paixão. O Banco cresceu e, hoje, tem 
um papel fundamental na economia 
mineira, assim como teve no passado. 
Tudo isso graças fundamentalmente 
à sua equipe de servidores de extrema 
qualificação e dedicação à sua ativi-
dade, com integridade e compromisso 
com o desenvolvimento de uma Minas 
mais próxima e mais justa”.

Paulo Paiva, 2007-2011

“Eu acho que os 60 anos do BDMG 
tem um significado especial, porque é 
impossível você pensar a história de 
Minas Gerais sem pensar no BDMG. É 
um Banco que teve uma importância e 
que, hoje, tem cada vez mais na trans-
formação econômica do estado. É um 
Banco que sempre teve a característi-
ca de estar à frente do seu tempo e isso 
vem se mantendo em suas práticas até 
hoje. Eu acho que isso é fruto desses 60 

anos, do Banco ter tido a capacidade, 
ter constituído um corpo técnico que é 
de alta qualidade. Acho que isso é fun-
damental para o BDMG.”

Marco Aurélio Crocco, 2015-1019

“O BDMG tem uma trajetória ex-
tremamente relevante que, não por 
acaso, coincide com a retomada eco-
nômica de Minas Gerais no final dos 
anos 1960 e início da década de 1970, 
da qual o Banco foi um partícipe extre-
mamente relevante. O BDMG continua 
atravessando todas as intempéries da 
economia brasileira, gerando emprego, 
desenvolvimento e investimentos que 
são decisivos para que Minas continue 
na sua rota de crescimento, visando 
o bem-estar da sua população. Como 
funcionário de carreira do Banco, tive 
a chance e a oportunidade de ver boa 
parte dessa etapa. Desejo que toda a 
casa e que todos os funcionários pos-
sam comemorar isso com muito ânimo. 
E vamos para os próximos 60 anos”. 

Fernando Lage, presidente do 
Conselho de Administração

O BDMG é vencedor do XXIII 
Prêmio Minas – Desempenho 

Empresarial – Melhores e  
Maiores – 2020/2021 realizado 

por MercadoComum.

Ex-presidentes do BDMG com a diretoria executiva da instituição
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Sebrae Minas e BDMG firmam parceria 
inédita para facilitar acesso a crédito para 
micro e pequenas empresas
Como correspondente bancário do BDMG, Sebrae Minas passa a oferecer 
linhas de crédito do banco a empreendedores mineiros

O Sebrae Minas e o Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais - BDMG 
acabam de firmar uma parceria inédita 
para facilitar o acesso das micro e pe-
quenas empresas (MPE) mineiras ao 
crédito. Além de assessorar e capacitar 
os empreendedores para a melhoria 
da gestão financeira, o Sebrae Minas 
passa a ofertar crédito diretamente aos 
empresários, atuando como correspon-
dente bancário do BDMG. 

 Com 58 agências de atendimento 
em Minas Gerais e atuação em todo o 
estado, a instituição oferece suporte 
técnico e gerencial aos pequenos ne-
gócios, além de articular parcerias e 
políticas públicas para criar um am-
biente favorável ao empreendedoris-
mo e ao desenvolvimento econômico. 
“Este convênio com o BDMG amplia 
nossos serviços de assessoramen-
to aos empreendedores, facilitando 
o acesso ao crédito para as micro e 
pequenas empresas”, explica Afonso 
Maria Rocha, superintendente do Se-
brae Minas.

A instituição já oferece diversas 
soluções para apoiar os empreendedo-
res na melhoria da gestão financeira e 
dos resultados do negócio. “Ajudamos 
o empresário a avaliar a real necessi-
dade do crédito e sua capacidade de 
endividamento, além de orientá-lo a 
pesquisar as linhas disponíveis no mer-
cado. O que muda, a partir de agora, 
é que passamos a intermediar todo o 
processo de obtenção do crédito junto 
ao BDMG, quando o empresário enten-
der que o banco oferece a linha mais 
adequada à sua necessidade”, reforça o 
superintendente.

O BDMG disponibiliza diversas 
linhas de crédito para micro e pe-
quenas empresas, com taxas e prazos 
mais acessíveis. Segundo o presiden-
te do banco, Sergio Gusmão, desde 
o início da pandemia, o BDMG já de-
sembolsou mais de R$ 1 bilhão para 
14 mil MPE mineiras ganharem mais 
fôlego, um volume financeiro jamais 
praticado pelo banco em sua histó-
ria. “Esta parceria inovadora reflete 
a busca pelo BDMG de potencializar 
sua carteira de MPE. Já ofertamos 
crédito por via digital e por meio de 
350 correspondentes bancários, mas 
a capilaridade do Sebrae Minas cer-
tamente agregará ainda mais opor-
tunidades de acesso aos nossos pro-
gramas de crédito. É uma iniciativa 
especialmente relevante em face do 
atual cenário de desafios sociais e 
econômicos desencadeados pela cri-
se sanitária”, destaca.

CRÉDITO ASSISTIDO 

 Esta não é a primeira parceria 
envolvendo o BDMG e o Sebrae Minas 
em benefício dos empreendedores de 
pequenos negócios do estado. 

As duas instituições também re-
alizam o programa Crédito Assistido, 
que oferece capacitação financeira 
aos empresários impactados pela 
pandemia e que contratam junto ao 
BDMG um financiamento com garan-
tias complementares do Fundo de 
Aval às Micro e Pequenas Empresas 
(Fampe).  

A iniciativa abrange a oferta de 
combos de capacitação, de acordo 
com a necessidade de cada empreen-
dimento, incluindo cursos, planilhas 
gerenciais, e-books e consultorias fi-
nanceiras personalizadas. 
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Feira do Empreendedor realizará 
rodadas de negócios virtuais para 
diversos segmentos
Durante cinco dias, empreendedores terão oportunidade de fechar 
negócios com compradores nacionais e internacionais

Entre os dias 23 e 27 de outubro, 
acontece a Feira do Empreendedor 
2021 de forma totalmente online e 
gratuita e com uma ampla programa-
ção que inclui a realização de rodadas 
de negócios virtuais. A expectativa 
do Sebrae é que mais de 300 micro 
e pequenas empresas se reúnam 
no ambiente da feira para negociar 
seus produtos e serviços com com-
pradores nacionais e internacionais. 
Considerada a maior feira de empre-
endedorismo do mundo, o evento é 
uma oportunidade para os donos de 
pequenos negócios encontrarem par-
ceiros e se relacionarem com o mer-
cado dentro e fora do país.

As rodadas de negócios serão re-
alizadas dentro do ambiente virtual 
da plataforma Sebrae Experience, 
desenvolvida com uso de tecnologia 
3D, de fácil acesso e navegação dos 
participantes. Os agendamentos das 
sessões serão realizados previamente 
para os inscritos, sem possibilidade 
de entrar na hora. Para os comprado-
res nacionais, as rodadas acontecerão 

entre os dias 23 e 25 de outubro. Já 
nos dias 26 e 27 de outubro será a vez 
dos compradores internacionais.

No primeiro dia está prevista uma 
rodada voltada para as micro e pe-
quenas empresas paulistas do setor 
do Agronegócio com compradores 
interessados nos produtos do esta-
do de São Paulo. Nos dias seguintes, 
24 e 25 de outubro serão realizadas 
rodadas multissetoriais, de acordo 
com o mapeamento das demandas e 
dos segmentos. No caso das rodadas 
internacionais, o foco será no setor de 
alimentos e bebidas, moda, couro e 
calçados, além do agronegócio.

De acordo com o analista de Com-
petitividade do Sebrae Gustavo Reis, 
neste ano, como é a primeira vez que 
o evento acontece de forma 100% di-
gital para todo o Brasil, a expectativa 
é que o volume de negócios passe da 
casa dos R$ 25 milhões. Segundo ele, 
os agendamentos das rodadas serão 
feitos de acordo com a demanda do 
evento. “Em um primeiro momento 

iremos mapear a demanda dos com-
pradores por meio do preenchimento 
do formulário de inscrição. Já no se-
gundo momento, abriremos as inscri-
ções para os pequenos negócios in-
teressados em vender, a partir dessa 
demanda já mais clara”, explicou.

Ele explica ainda que os interes-
sados em participar das rodadas po-
derão acompanhar o número de reu-
niões e valores negociados durante o 
evento. “Queremos que seja um mo-
mento para que os empresários iden-
tifiquem oportunidades de negócios 
e tenham conhecimento de outras 
rodadas que irão acontecer até o final 
do ano”, destacou.

A plataforma da Feira do Empre-
endedor permanecerá ativa com pos-
sibilidade para que as empresas con-
tinuem a se comunicar para fechar 
acordos comerciais até o dia 12 de 
novembro. Após essa data, as empre-
sas expositoras terão espaço garanti-
do no Catálogo Oficial do evento, que 
ficará disponível para download para 
os empreendedores que procuram 
novos negócios.

Em 2019, a última edição presen-
cial do evento em São Paulo atingiu 
mais de R$ 85,9 milhões em negócios 
fechados, durante o evento e com a 
perspectiva de gerar R$ 900 milhões 
em negócios nos 12 meses seguintes. 
Já em 2018, somente na arena de ne-
gócios internacionais, o volume de 
negócios alcançou R$ 21,6 milhões.

As inscrições para a Feira do Em-
preendedor 2021 já estão abertas. 
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Lactalis, dona da mineira Itambé ultrapassa 
Nestlé e assume liderança global em lácteos
Liderança global - A francesa Lactalis ultrapassou a suíça Nestlé e passou a ser a maior 
empresa de laticínios do mundo, segundo a nova edição do relatório anual "Global Dairy Top 20

A Lactalis, uma empresa de capital 
fechado, faturou US$ 23 bilhões (20,2 bi-
lhões de euros) em 2020 e a Nestlé, US$ 
20,8 bilhões (18,2 bilhões de euros). De 
acordo com os analistas Mary Ledman e 
Richard Scheper, a companhia francesa 
vem ganhando espaço ao longo de duas 
décadas, impulsionada por acordos de 
fusões e aquisições. A Lactalis, por exem-
plo, em 11 de julho de 2019 adquiriu o 
controle acionário da Itambé Alimentos 
S.A., com sede em Belo Horizonte – MG e 
consideradas uma das maiores do setor 
lácteo brasileiro.

A estratégia con-
tribuiu para um 
crescimento de 
370% em receita 
desde o ano 2000, 
quando a compa-
nhia faturava US$ 4,8 
bilhões. Com essa receita, hoje, 
ela não apareceria sequer entre as 20 
maiores do ranking.

Desde 2010, a Lactalis adicionou ao 
menos 60 novos negócios ao seu portfó-
lio e expandiu sua atuação no Oriente 
Médio, África e Américas. Há aquisições 
em andamento, entre elas o negócio 
de queijos Kraft Heinz e o Group Bel’s 
Royal. Somado, o faturamento de parte 
dos negócios pendentes chega a cerca 
de US$ 2,5 bilhões, o que "ampliará a li-
derança da empresa no ranking do pró-
ximo ano", dizem os analistas.

De acordo com o banco, a perda de 
liderança da Nestlé começou a se dese-
nhar em 2019, quando o grupo suíço 
vendeu seu negócio de sorvetes nos 
Estados Unidos para a Froneri, o que re-
duziu a diferença entre empresa e a Lac-
talis para US$ 1,1 bilhão. Ainda assim, a 
receita da Nestlé em 2020 representou 

um aumento de 60% em comparação 
com o início dos anos 2000.

A cooperativa de laticínios norte-
-americana Dairy Farmers of America 
(DFA) apareceu em terceiro lugar no 
ranking, com receita de US$ 19 bilhões 
(16,6 bilhões de euros) no ano passado. 
A DFA passou a ocupar o terceiro lugar 
no ranking em 2019, quando ultrapas-
sou a também francesa Danone após a 
compra da Dean Foods.

Danone e a chinesa Yili ficaram em 
quarto e quinto lugares, com vendas de 
US$ 17,3 bilhões (15,2 bilhões de euros) 
e US$ 13,8 bilhões (12,1 bilhões de eu-
ros) no ano passado, respectivamente.  
As vendas totais das 20 maiores compa-
nhias do ranking ficaram relativamente 
estáveis no ano passado. O faturamento 
combinado recuou apenas 0,1% em dó-
lares e 1,9% em euros.

Segundo os analistas, o ritmo das 
fusões e aquisições desacelerou-se no 
setor em 2020, quando foram anuncia-
dos cerca de 80 negócios; no ano ante-
rior, houve 105 negócios. Em 2021, por 
ora, a atividade aumentou, com mais 
de 50 negócios anunciados até o meio 
do ano. Com a pandemia, os laticínios 
enfrentaram uma lista de desafios, em 
2020, que incluíram desde interrup-
ções nos canais de varejo e serviços de 

alimentação, como custos voláteis de 
matéria-prima, a mudanças no com-
portamento de compra do consumidor 
e desafios logísticos.

“De modo geral, o setor de laticínios 
saiu-se melhor do que muitos temiam 
no início da pandemia, demonstrando 
a resiliência do setor”, escreveram Led-
man e Sheper.

Segundo o relatório, em 2020, o 
consumo de cereais matinais com leite 

cresceu, interrompendo o declínio 
nas vendas da bebida pela 

primeira vez em vá-
rios anos. Com as 
restrições para o 
funcionamento 

de bares e res-
taurantes durante 

a pandemia, as massas 
fizeram ainda mais sucesso nas 

cozinhas das residências, e o consumo 
de queijos e creme de leite subiu.

SUSTENTABILIDADE

A preocupação dos consumidores 
com os desafios ambientais relaciona-
dos à produção de alimentos aumentou 
ao longo do último ano, afirma o banco. 
Segundo uma pesquisa do Boston Con-
sulting Group (BCG) feita em 2020 com 
mais de 3 mil pessoas em oito países, 
70% dos entrevistados disseram estar 
mais cientes agora sobre os efeitos da 
atividade humana sobre o clima – e que 
a degradação do meio ambiente, por sua 
vez, ameaça as pessoas.

Atentas a isso, muitas empresas que 
fazem parte do "Global Dairy Top 20" 
assumiram compromissos de sustenta-
bilidade para 2030 e de neutralidade de 
carbono para 2050, diz o Rabobank.

Fonte: Valor Econômico
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Vale condenada: caminhoneiro ganha direito 
a indenização por tragédia em Brumadinho 

Mirna de Moura/TJMG

Motorista presenciou chegada do mar de lama e a morte de conhecidos

A juíza da 2ª Vara Cível, Criminal 
e de Execuções Penais da comarca de 
Brumadinho, Renata Nascimento Bor-
ges, condenou a mineradora Vale a in-
denizar um caminhoneiro da cidade de 
Sarzedo por danos morais, em R$ 100 
mil. O motorista presenciou a tragédia 
de 25 de janeiro de 2019, quando hou-
ve o rompimento da barragem Mina 
Córrego do Feijão, em Brumadinho. 

O caminhoneiro trabalhava na-
quele local na data da tragédia e as-
sistiu ao mar de rejeitos avançar so-
bre flora e fauna e matar colegas de 
trabalho. Ele declarou que chegou a 
temer pela própria vida. 

O condutor afirma que foi neces-
sário buscar ajuda psicológica para 
superar os traumas causados pela 
tragédia. Diagnosticado com estresse 
grave e transtorno de adaptação, ele 
disse que só voltou a trabalhar por 
necessidades financeiras. 

Já a Vale refutou os argumentos, 
alegando que o motorista não fez 
prova de ter sofrido danos passíveis 
de indenização e, além disso, que 
residia em outra cidade. Ainda de 
acordo com a mineradora, o homem 

retornou às atividades laborativas 
15 dias após o rompimento. 

Na sentença, a juíza de Brumadi-
nho afirmou que o abalo dos indiví-
duos que presenciaram o desastre é 
presumido, uma vez que, em virtude 
do caos vivenciado de perto, acredita-
ram estar à beira da morte. 

Segundo a magistrada, o fato de 
terem se deparado com altos volumes 
de rejeitos de minérios, trânsito in-
tenso de pessoas desesperadas, o res-
gate de corpos e a necessidade pre-
mente de fuga para lugares de maior 
altitude provocou angústia, medo e 
desespero nas vítimas. "Nítido o aba-
lo psicológico causado", resumiu. 

A juíza pondera também que as 
alegações da Vale não excluíram o dano 
moral ao motorista, bem como a obriga-
ção de repará-lo. Além disso, o profissio-
nal fez prova documental de que estava 
no local no momento do desastre. 

"O dano alegado, nesta ação, não 
é somente aquele referente ao abalo à 
saúde metal, mas, também - e não se li-
mitando a apenas isso, dada a extensão 
dos inúmeros efeitos negativos do rom-

pimento -, pelo risco iminente de morte 
experienciado pelo autor, pois ele é um 
sobrevivente. Ora, a vida, sabidamente, 
é o bem mais precioso existente, e qual-
quer indivíduo temeria perdê-la, frente 
ao ocorrido", salientou. 

A magistrada ressalta ainda que só 
o fato de o motorista ter presenciado 
aquele acontecimento e ter temido pela 
própria vida já é suficiente para carac-
terizar danos passíveis de indenização. 

Fonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Mudanças na Vale
A Vale acaba de anunciar 

mudanças em sua estrutura or-
ganizacional. O atual presidente 
executivo de Finanças e Rela-
ções com Investidores, Lucia-
no Siani (foto), assumirá novo 
posto de direção na companhia 
e passa a comandar a vice-presi-
dência executiva de Estratégia e 
Transformação de Negócios. 

Siani está à frente da divisão 
financeira da companhia desde 
2012 e irá liderar as iniciativas 
voltadas para posicionar a Vale 
para o futuro. Para ocupar o 
cargo de Siani, assume Gustavo 
Pimenta, diretor financeiro da 
unidade da AES Corporation, 
maior empresa de energia elé-
trica dos Estados Unidos.
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Bem Brasil Alimentos acelera exportações 
e amplia mercados internacionais
Líder no segmento de batata pré-frita congelada no país, indústria mineira 
realizou embarques para Bolívia, Uruguai e Estados Unidos e projeta 
quadruplicar o volume de vendas em 2021

As batatas pré-fritas congeladas 
da Bem Brasil Alimentos já estão sen-
do saboreadas em outros países. Mes-
mo tendo enfrentado os desafios im-
postos pela pandemia da Covid-19, a 
indústria mineira não apenas se man-
teve, pelo terceiro ano consecutivo, na 
liderança no mercado nacional, como 
também decidiu acelerar os projetos 
de exportação. As vendas externas 
começaram com embarques mensais 
para a Bolívia, a partir de agosto de 
2020. Em seguida, foi a vez de Uruguai 
e Estados Unidos receberem o princi-
pal produto da empresa. Após um ano 
do início das comercializações inter-
nacionais, os resultados são positivos, 
e a companhia estima quadruplicar o 
volume exportado ainda em 2021.

O projeto ainda está em fase ini-
cial, mas a expectativa é de manter 

a curva de expansão das vendas ex-
ternas do produto, de modo que as 
exportações representem 10% do 
faturamento total da Bem Brasil até 
2026. Para isso, além da ampliação 
dos embarques, a Bem Brasil está em 
processo de abertura de novos merca-
dos, segundo o gerente de Exportação, 
Walter Takano. Entre eles, estão Para-
guai, Peru e Argentina. “Iniciamos nos-
sas negociações de comércio exterior 
há cinco anos, com o envio de flocos de 
batata para o Japão. Depois, abrimos 
uma frente de vendas do mesmo pro-
duto para o Paraguai. Mas foi somente 
agora, em meados de 2020, que come-
çamos a exportar nossas batatas pré-
-fritas para Bolívia, Uruguai e Estados 
Unidos”, detalha. 

Fabricante 100% brasileira de 
batata pré-frita congelada e flocos 

desidratados de batata, a Bem Brasil 
foi fundada em dezembro de 2006, 
em Araxá, no Triângulo Mineiro. 
Pioneira na atividade, conta, atu-
almente, com duas unidades fabris 
na região: a de Araxá e a outra no 
município de Perdizes, inaugurada 
em 2017. Juntas, geram mais de 600 
empregos diretos e de 2 mil indire-
tos. A companhia é líder em vendas 
de batatas pré-fritas congeladas no 
país, produzindo, por ano, mais de 
250 mil toneladas de produtos. Além 
disso, seu mix contempla mais de 20 
itens voltados para food service e va-
rejo nacional.

A Bem Brasil é vencedora  
do XXIII Prêmio Minas – 

Desempenho Empresarial – 
Melhores e Maiores – 2020/2021 

realizado por MercadoComum.
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BemBrasil: Campanha de 15 anos 
distribui dezenas de prêmios
Clientes que comprarem produtos da empresa, líder em venda de 
batata pré-frita congelada no país, poderão participar da promoção, 
que acontece entre 15 de setembro e 13 de dezembro

A celebração de seus 15 anos é 
motivo de muita alegria para a Bem 
Brasil Alimentos. Por isso, o aniver-
sário será em dezembro, mas as co-
memorações já começam neste mês. 
E nada mais justo que festejar com 
os consumidores, que, ao longo desse 
período, levaram a empresa à lide-
rança nas vendas de batata pré-frita 
congelada no país. Assim, no próximo 
dia 15 de setembro, tem início uma 
campanha recheada de prêmios.

Ao longo de três meses, serão dis-
tribuídas dezenas de vales-brinde, 
tendo como sugestão de uso a compra 
de um item doméstico à escolha do 
cliente, como air fryer, minigeladeira 
portátil, tablets, caixa de som blue-
tooth, miniforno elétrico etc. Além 
disso, será sorteado, ao final de cada 
mês da promoção, um cartão de débi-
to no valor de R$ 15 mil.

Para participar, é preciso adquirir 
ao menos dois produtos Bem Bra-
sil no mesmo cupom/nota fiscal, em 
qualquer rede de supermercados ou 
ponto de venda, durante o período de 
vigência da campanha comemorativa 
(15/09 a 13/12). Depois, o consumi-
dor deve se inscrever na promoção, 
acessando o site www.bembrasil.ind.
br/promo e cadastrando, obrigato-
riamente, nome completo, CPF, en-
dereço, data de nascimento, e-mail e 
telefone, além de aceitar os termos do 
regulamento.

O diretor comercial da Bem Bra-
sil, João Ricardo Coleoni, afirma que 
as premiações são a maneira encon-
trada para compartilhar esse mo-

mento importante da trajetória da 
companhia com os clientes. “Somos 
uma empresa que cresceu 10 vezes 
desde sua inauguração; devagar, mas 
com objetivos bem delineados. E que-
remos crescer cada vez mais, fazen-
do a melhor e mais saborosa batata 
congelada pré-frita do Brasil chegar 
à mesa de todos os brasileiros. Essa é 
a nossa missão”, destaca. Neste ano, a 
indústria mineira manteve, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, o primeiro lu-
gar na preferência dos consumidores 
em todas as regiões brasileiras, em 
pesquisa realizada pela consultoria 
inglesa Kantar.

Fabricante 100% brasileira de bata-
ta pré-frita congelada e flocos desidrata-
dos de batata, a Bem Brasil foi fundada 
em dezembro de 2006, em Araxá, no 
Triângulo Mineiro. Pioneira na ativida-
de, conta, atualmente, com duas unida-
des fabris na região: a de Araxá e a outra 
no município de Perdizes, inaugurada 
em 2017. Juntas, geram mais de 600 
empregos diretos e de 2 mil indiretos. A 
companhia é líder em vendas de batatas 
pré-fritas congeladas no país, produzin-
do, por ano, mais de 250 mil toneladas 
de produtos. Além disso, seu mix con-
templa mais de 20 itens voltados para 
food service e varejo nacional.
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Belgo Bekaert anuncia investimento de  
R$ 100 milhões para expansão de unidades 
O objetivo é aumentar a produção de cabo de aço para reforço de pneus radiais

A Belgo Bekaert está expandindo 
suas unidades produtoras de Steel 
Cord, cabo de aço para o reforço de 
pneus para carros e caminhões, e in-
vestirá R$ 100 milhões até o segundo 
semestre de 2022.

 O anúncio dá sequência ao plano 
de crescimento da unidade de Itaúna 
(MG), que ocorre desde 2018, e tam-
bém produz insumos para a fábrica 
de Sumaré (SP). O investimento con-
templa a aquisição de uma nova linha 
de latonagem (cobertura do arame 
com camada de latão), máquinas de 
trefilação seca e novos equipamentos 
para produtos acabados. 

Segundo o CEO da Belgo Bekaert 
(que engloba a Belgo-Mineira Beka-
ert), Ricardo Garcia, o aumento da ca-
pacidade visa atender às expectativas 
do setor automotivo. "Aumentar nos-
sa capacidade de produção de maté-
rias-primas para pneus e investir em 
tecnologia é uma decisão que reflete 
nosso posicionamento comercial de 
antecipação às demandas, sempre 
atentos às necessidades dos clientes", 
afirma o executivo. 

O diretor da Belgo-Mineira Beka-
ert, Luiz Mariani, completa: "O mer-
cado de pneus está aquecido e com 
previsão de crescimento para os pró-
ximos anos. Com estes novos insu-
mos, nos preparamos inclusive para 
futuros aumentos de capacidade, 
consolidando nossa posição de lide-
rança na América Latina". 

A Belgo Bekaert é líder brasileira 
na transformação de arames de aço 
desde sua criação, fruto da parceria 
estratégica no Brasil entre a Arcelor-
Mittal e a Bekaert. A empresa atua 

nos segmentos de Agronegócios, 
Cercamentos, Construção Civil, Auto-
motivo, Solda, Aplicações Especiais e 
Indústria Petrolífera, oferecendo um 
mix de produtos e serviços que aten-
dem com tecnologia de ponta, confia-
bilidade e qualidade aos mais diver-
sos perfis de clientes. 

A Bekaert e a ArcelorMittal ope-
ram atualmente nove fábricas no Bra-
sil, por meio de uma parceria estraté-
gica no país. Na Belgo Bekaert estão 
incluídas as unidades de produção de 
arame de aço em Contagem (MG), Sa-

bará (MG), Osasco (SP) e Feira de San-
tana (BA) e a divisão acionária é de 
55% para ArcelorMittal e 45% para 
Bekaert. Já na Belgo-Mineira Bekaert 
(BMB), a parceria abrange as plantas 
de produção de steel cord de Itaú-
na (MG), Vespasiano (MG) e Sumaré 
(SP). A Bekaert possui 44,5% e a Ar-
celorMittal detém 55,5% das ações.

A Belgo Bekaert é vencedora do 
XXIII Prêmio Minas – Desempenho 

Empresarial – Melhores e  
Maiores – 2020/2021 realizado 

por MercadoComum.
Assessoria de Comunicação
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NIÓBIO: Novos investimentos 
de R$ 7 bilhões da CBMM 

A CBMM anunciou plano de inves-
timentos de R$ 7 bilhões, a partir de 
2022, para ampliar sua capacidade 
de produção de nióbio na planta de 
Araxá (MG), das atuais 150 mil to-
neladas por ano para 210 mil tone-
ladas anuais. Em 2021, a companhia 
planeja produzir 100 mil toneladas e 
se aproximar aos níveis de 2019. “Até 
2030 queremos 35% do nosso ne-
gócio no segmento de baterias para 
carros elétricos. Hoje, destinamos 
90% ao mercado siderúrgico, como 
o ferronióbio”, disse Eduardo Ribeiro, 
presidente da CBMM, ao Valor Econô-
mico. A estimativa da CBMM é comer-
cializar 45 mil toneladas de óxidos de 
nióbio até 2030. 

A CBMM afirma que o planeja-
mento para os próximos seis ou sete 

anos será concluído e que o objetivo 
agora é vender 180 mil toneladas em 
produtos de nióbio em 2030. “Por 
isso a estruturação a longo prazo, 
pois precisamos atingir vendas de 
100 mil toneladas ainda em 2021”, 
disse Ribeiro. 

Os novos investimentos em Araxá 
serão maiores que o ciclo anterior, por 
causa da construção de novas plantas 
na unidade, além de uma usina eólica 
no Complexo mineiro. A CBMM já tem 
acordo com a Cemig para garantir o 
abastecimento a Araxá. O novo pro-
jeto será todo greenfield, o que in-
clui toda a parte de infraestrutura de 
energia e de água. 

Apenas o novo depósito de re-
jeitos a seco da companhia vai de-

mandar R$ 2 bilhões. A CBMM tem 
a licença de instalação da estrutura 
que deverá empilhar 70% do rejeito 
a seco. A parcela de rejeito fino será 
disposta numa barragem a jusante. O 
depósito a seco deve ficar pronto no 
final de 2026 ou início de 2027. 

A CBMM já estruturou parceria 
com a Toshiba, que utiliza óxido de ni-
óbio para a produção de baterias des-
de 2018. No momento há negociação 
com a britânica Echion Technologies, 
que desenvolve materiais avançados 
para baterias de íons de lítio.

A CBMM é vencedora do XXIII 
Prêmio Minas – Desempenho 

Empresarial – Melhores e  
Maiores – 2020/2021 realizado 

por MercadoComum.

Fonte: Brasil Mineral – 08.09
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CBMM e VW Caminhões e Ônibus fecham 
parceria inédita para desenvolvimento de 
baterias automotivas com Nióbio

A Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus, pioneira no desenvolvimento e 
produção seriada de caminhões elé-
tricos na América Latina, e a CBMM, 
líder mundial na produção e comer-
cialização de produtos de Nióbio, 
ingressam em nova parceria para 
incentivar a mobilidade elétrica. O 
acordo tem como objetivo o desen-
volvimento e aplicação de baterias 
de recarga ultrarrápida para utiliza-
ção em veículos elétricos concebidos 
pela montadora. O uso do nióbio com 
essa finalidade é inédito na indústria 
automotiva mundial.  

“Há três anos acumulamos expe-
riência na eletrificação e agora apli-

caremos essa expertise para viabili-
zar uma nova tecnologia em baterias. 
Nosso centro de desenvolvimento de 
e-Mobility em Resende usará nos-
sa patenteada arquitetura modular 
para veículos elétricos para expan-
dir a plataforma, que iniciou no e-
-Delivery, e agora avança para novos 
modelos. Essa aliança com a CBMM 
será mais um importante elo rumo 
à mobilidade do futuro. Nosso obje-
tivo é criar uma solução de recarga 
ultrarrápida, pioneira na América 
Latina”, avalia Roberto Cortes, pre-
sidente e CEO da Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus.

O acordo com a CBMM é estra-

tégico, pois a empresa está consoli-
dada como uma referência mundial 
no desenvolvimento de novas tec-
nologias com Nióbio para baterias 
de íons de lítio, com potencial para 
provocar profundas transformações 
na indústria nos próximos anos. Já 
a Volkswagen Caminhões e Ônibus 
entrará com sua expertise para es-
tabelecer o comportamento dessas 
baterias no veículo, com todos os 
parâmetros de segurança e qualida-
de para concretizar o desempenho 
esperado. 

“Essa parceria mostra o que duas 
grandes empresas globais podem 
fazer quando trabalham juntas. A ex-
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periência da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus na produção de veículos 
comerciais somada ao nosso conhe-
cimento no desenvolvimento de tec-
nologias inovadoras com o Nióbio 
resultam em um importante passo 
em direção à transformação na for-
ma como nos locomovemos, contri-
buindo para uma mobilidade mais 
sustentável”, afirma Ricardo Lima, 
vice-presidente da CBMM.

O executivo da companhia ainda 
acrescenta: “a tecnologia que será 
empregada nas baterias é resultado 
de mais de três anos de pesquisa e 
desenvolvimento em parceria com a 
Toshiba, no Japão. Pela primeira vez 
estamos implementando esta solu-
ção, que devido ao uso do óxido de 
Nióbio no ânodo da bateria, permi-
tirá uma operação de carregamento 
ultrarrápido, em menos de 10 mi-
nutos, maior durabilidade, vida útil 
e segurança. Este é, sem dúvida, um 
importante marco para a CBMM e 
para o Brasil”. 

Para efetivar todos esses benefí-
cios na aplicação, a Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus vai desenvolver os 
controles da operação da bateria com 
Nióbio no veículo. “Existem modais 
de transporte de passageiros, como 
o ônibus, que necessitam de carrega-
mento rápido e essa nova tecnologia 
tem grande potencial para atender 
a essas demandas de uma forma efi-
ciente”, avalia Roberto Cortes.

Além da interface e dos parâ-
metros da bateria, a montadora vai 
desenvolver e fabricar os veículos 
100% elétricos que serão utilizados 
nesse projeto. Durante a fase de tes-
tes, a VWCO vai monitorar e adquirir 
os dados em tempo real, conduzindo 
os estudos da aplicação dos veícu-
los. Também está sob sua respon-
sabilidade a implantação da infra-
estrutura de recarga ultrarrápida e 
a preparação de toda a cadeia com 
treinamento de motoristas, orienta-
ções de segurança e suporte no de-
senvolvimento das carrocerias.

Membro do Grupo TRATON, a VW 
Caminhões e Ônibus é a fabricante 
dos veículos comerciais Volkswagen 
e MAN, uma das maiores montado-
ras de caminhões e ônibus da Amé-
rica Latina. Desde 1981, quando ini-
ciou suas operações, chegar ao topo 
do mercado, respeitando e satisfa-
zendo as necessidades dos clientes, 
sempre foi o foco da montadora. E é 
exatamente isso que oferece a seus 
clientes: produtos sob medida e um 
excelente serviço de pós-vendas. A 
empresa também é referência em 
inovações tecnológicas. A empresa 
busca sempre soluções que reduzam 
o impacto ambiental e ajudem a pre-
servar o meio ambiente. Há 40 anos, 
a fabricante mantém seu compro-
misso de desenvolver veículos que 
superem as exigências dos clientes – 
onde quer que eles rodem, seja pelas 
estradas brasileiras, latino-america-
nas ou africanas.

Líder mundial na produção e co-
mercialização de produtos de nióbio, 
a CBMM possui mais de 400 clientes, 
em mais de 50 países. Sediada no 
Brasil, com escritórios e subsidiárias 
na China, Países Baixos, Singapura, 
Suíça e Estados Unidos, a companhia 
fornece produtos e tecnologia de 
ponta aos setores de infraestrutura, 
mobilidade, aeronáutico e energia. 
Fundada em 1955, em Araxá, Minas 
Gerais, a CBMM conta com um pro-
grama de tecnologia que amplia as 
aplicações do nióbio e contribui para 
o crescimento e diversificação deste 
mercado. Em linha com seu plano de 
Novos Negócios, em 2019, a com-
panhia investiu na 2DM, empresa 
com sede em Singapura, dedicada à 
produção de Grafeno. Já em 2021, a 
CBMM investiu na startup britânica 
Echion, com o objetivo de acelerar 
inovações na frente de baterias elé-
tricas automotivas.

Ricardo Fonseca de Mendonça Lima
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MRV integra programação do UNGC 
Uniting Business Live nesta terça-feira, 
durante à 76ª Assembleia Geral da ONU 
Estudo sobre reúso de água em larga escala será um dos destaques 
do Young SDG Innovators Summit 

A MRV foi um dos destaques do 
Young SDG Innovators Summit - even-
to que integra o UNGC Uniting Busi-
ness Live, do Pacto Global da ONU, que 
aconteceu no dia 21 de setembro, com 
transmissão ao vivo pela internet. As 
atividades ocorrem em paralelo à aber-
tura da 76ª Assembleia Geral da ONU e 
vão reunir jovens líderes corporativos 
que se destacam na criação de soluções 
para o futuro dos negócios sustentáveis. 
Eles representam equipes de 29 empre-
sas que atuam no cenário global e foram 
convidadas a expor projetos e estudos 
desenvolvidos para novos negó-
cios, produtos e serviços, com foco 
em inovação e sustentabilidade. 

No caso da MRV, a empresa 
foi representada pela analista 
de sustentabilidade Mayara Pi-
nheiro, de 34 anos, que falará sobre os 
estudos tecnológicos promovidos pela 
companhia com vistas à criação de um 
modelo de negócio viável para o reuso 
de água em larga escala nos novos em-
preendimentos da MRV. 

O foco das explanações foi o tra-
balho desenvolvido pela equipe de 
sustentabilidade da MRV, em busca de 
inovações que permitam a reutiliza-
ção de efluentes domésticos em am-
plas proporções. Ao longo de 10 me-
ses, Mayara e outros dois analistas da 
MRV estudaram ideias relacionadas ao 
tema, por meio do Programa de Jovens 
Inovadores Sustentáveis (YSIP), do 
Pacto Global da ONU. As melhores pro-
postas foram selecionadas para com-
por o Young SDG Innovators Summit. 

"Foi uma satisfação muito grande 

para nós, tendo em vista que só duas 
equipes brasileiras foram convidadas 
a apresentar seus estudos", destaca 
Mayara. Além dela, a equipe da MRV 
também é representada pela analista 
de sustentabilidade Gilmara Figueire-
do, de 34 anos, e pelo coordenador de 
instalações Pedro Klausner, de 32. 

Todas as apresentações serão ava-
liadas por júri representado por espe-
cialistas de empresas, ONGs e sociedade 
civil. Eles comentarão os trabalhos de 
cada equipe ao final de cada explanação.  

O desenvolvimento de estudos que 
visam a ampliação da capacidade de 
reúso de água nos empreendimentos 
da MRV compõem as ações do INOVA 
2030, programa do Pacto Global para 
jovens inovadores em ODS e está ali-
nhado às metas ambientais, sociais e 
de governança que integram as etapas 
da cadeia de valor da companhia. Em 
2020, o volume de água reutilizada 
pela companhia foi de 1.047,36 m³, e a 
meta para os próximos anos é ampliar 
cada vez mais esse número. 

Atualmente, o esforço para reapro-
veitamento é feito em diversas frentes. 
Nas obras, a água coletada das cobertu-
ras dos barracões é utilizada na limpeza 
do canteiro. Já a água usada na lavagem 
de betoneiras, assim como da bica do ca-
minhão de concreteira, é reutilizada após 
passar por processo de decantação. 

Nas construções, todas contam com 
sistemas que possibilitam o reaprovei-
tamento de água durante as atividades. 
A água usada nas pias, por exemplo, 
serve para uso nas descargas de mictó-
rios. Há ainda água da chuva, coletada 
para limpeza e irrigação de jardins. 

Para a MRV, a Sustentabilidade é um 
pilar essencial para o desenvolvimento 
de seu negócio. O tema está presente em 
todas as atividades da companhia com 
ações guiadas estrategicamente por meio 
da Visão MRV 2030, documento que ali-

nha as operações da companhia 
com os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) propos-
tos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). A sustentabilidade 
está inserida em todas as etapas 
do desenvolvimento das moradias, 

desde a escolha do terreno dos empre-
endimentos, relacionamento com vizi-
nhança de obras, técnicas inovadoras de 
construção, até a entrega das chaves para 
moradores que terão itens como energia 
solar ou dispositivos para economizar 
água para garantir economia de recur-
sos naturais. Pelo quinto ano consecuti-
vo integra o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da B3 e é signatária 
da Rede Brasil do Pacto Global da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). Seu 
presidente, Eduardo Fischer, é um Líder 
Com ImPacto, que possui a missão de en-
gajar demais lideranças a tornarem suas 
empresas mais sustentáveis.

A MRV é vencedora do XXIII 
Prêmio Minas – Desempenho 

Empresarial – Melhores e Maiores 
– 2020/2021 realizado por 

MercadoComum.
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Papa Francisco ganha carro 
elétrico i3 da BMW 
Modelo foi pioneiro da mobilidade elétrica no Brasil. Carro elétrico 
reforça a defesa do planeta pregada pelo pontífice

A BMW anunciou, no dia 23 de 
setembro último, a doação de um 
BMW i3 para o Papa Francisco. O 
modelo elétrico representa de forma 
holística o conceito de sustentabili-
dade com redução no impacto am-
biental proposto pela BMW. 

O BMW i3 tem uso de energia lim-

pa desde a produção, segue o mesmo 
critério na escolha e aplicação dos ma-
teriais desde a concepção até a eventu-
al reciclagem no final de seu uso. 

O pioneiro dos carros elétricos 
no Brasil foi entregue ao pontífice 
esta semana. A entrega foi feita pelo 
Dr. Nicolas Peter, membro do Conse-

lho de Administração da BMW AG e 
Chefe de Finanças do BMW Group, e 
por Massimiliano Di Silvestre, Presi-
dente e CEO da BMW Itália SpA. Ma-
ximilian Schöberl, Vice-Presidente 
Executivo de Assuntos Corporativos 
da BMW AG, e Stefan Hofer, CFO da 
BMW Itália também representam o 
fabricante de Munique.
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Cresce o número de vendas de veículos 
eletrificados no Brasil

De janeiro a julho de 2021 foram 
vendidos no Brasil, segundo dados 
levantados pela CARCON AUTOMO-
TIVE, 17.554 veículos leves eletrifi-
cados contra 9.263 no mesmo perí-
odo em 2020. Esses dados mostram 
um crescimento nas vendas de 85% 
nesse segmento, enquanto as vendas 
totais de veículos leves tiveram um 
aumento total de 25%.

No primeiro gráfico vê-se a parti-
cipação de vendas dos veículos leves 
eletrificados ao longo dos últimos 
anos, comparadas às vendas totais e 
podemos notar um crescimento nes-
sa participação bastante interessante, 
considerando-se a ausência de uma 
estratégia para o setor.

A projeção da CARCON AUTOMO-
TIVE para o final de 2021 é de atin-
girmos 35.500 veículos eletrificados 
vendidos, ou um aumento de 88% so-
bre 2020. Ainda longe de muitos pa-
íses que implementaram estratégias 
específicas para o incentivo da ele-
trificação veicular, notamos um au-
mento importante na tendência. No 
segundo gráfico vemos a distribuição 
por tipo de tecnologia:

No terceiro e último gráfico, vê-se 
a distribuição das vendas por monta-
dora, com predominância da Toyota, 
graças ao grande sucesso de vendas 
de seus modelos híbridos.

A CARCON Automotive, junta-
mente com sua parceria LMC Au-
tomotive, efetua análises em termo 
real em todos os mercados globais 
importantes.

No primeiro semestre 
de 2021 foram vendidos 
no Brasil, mais de 17 mil 
veículos leves eletrificados

Participação das vendas totais - Veículos Leves Eletrificados
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VW Caminhões e Ônibus comemora os 
40 anos de sua primeira exportação
A marca VWCO está presente em mais de 30 países. Montadora 
chega à marca de 160 mil caminhões e ônibus exportados

No início deste ano a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus iniciou as cele-
brações pelos seus 40 anos de existên-
cia e, neste mês de setembro, comemo-
ra também a sua primeira exportação 
realizada em 1981. Já no ano de estreia 
da empresa, foram exportados 37 cami-
nhões Volkswagen que partiram para 
seus primeiros destinos internacionais, 
países que até hoje contam com veículos 
da marca, como Chile, Paraguai e México.  

“Somos especialistas na oferta de 
soluções de transporte a países emergen-
tes, sem abrir mão das mais avançadas 
tecnologias e da melhor relação custo-be-
nefício para frotistas e transporta-
dores autônomos. Nossa rede de 
lojas fora do Brasil soma mais de 
160 pontos de vendas. Parabeni-
zo nosso time de Vendas Interna-
cionais por mais essa importante 
marca em nossa história”, diz Ro-
berto Cortes, presidente e CEO da 
Volkwagen Caminhões e Ônibus. 

Foi o começo de uma trajetó-
ria de sucesso. Hoje a montadora 
chega à marca de 160 mil cami-
nhões e ônibus exportados, que 
podem ser encontrados em mais 
de 30 países da América Latina, África e 
Oriente Médio, sempre sob medida. Em 
2021, a VW Caminhões e Ônibus dupli-
cou os embarques no primeiro semestre 
na comparação com o mesmo período 
do ano passado, saltando de 2.535 para 
5.170 unidades. Uma tendência de recu-
peração e retomada após um período tão 
difícil como o início de 2020 com a chega-
da da pandemia em todo o mundo.  

“Todos os nossos caminhões e ôni-
bus são projetados para atender aos 
mais rigorosos padrões internacionais, 
e também com robustez de sobra para 
se adaptar às mais variadas condições 

de rodagem mundo afora. Assim, temos 
muito orgulho de estarmos sempre am-
pliando nossa lista de destinos”, comen-
ta Leonardo Soloaga, diretor de Vendas 
de Mercados Internacionais da VW Ca-
minhões e Ônibus. 

PRESENÇA INTERNACIONAL 

Com o sucesso das exportações, a 
montadora constatou que era o momen-
to de expandir suas operações. Assim, em 
2004, foi inaugurada a primeira fábrica 
da VWCO no exterior, localizada na cida-
de de Puebla, no México – e que em 2010 
foi transferida para Querétaro. Lá são 

produzidos desde caminhões VW Deli-
very e Constellation aos Volksbus e tam-
bém modelos MAN. Além disso, a fábrica 
conta também com 14 concessionárias 
para dar suporte total a seus clientes pe-
las ruas e estradas mexicanas. 

O conceito sob medida é inter-
nacional, até mesmo na produção de 
seus veículos: a VWCO também conta 
com uma parceria com a MAN Truck & 
Bus em Pinetown, África do Sul, para 
a montagem de modelos VW com di-
reção do lado direito para atender aos 
clientes do país e também da região 
da África Sub Equatorial.  

SOB MEDIDA 

São quilômetros de customizações 
mundo afora. Os caminhões e ônibus 
Volkswagen se aventuraram em diver-
sas aplicações e adaptações a pedido de 
clientes, como a venda de ônibus para fre-
tamento na Arábia Saudita: por exigência 
dos peregrinos que não aceitam nada en-
tre suas cabeças e céu nas viagens a Meca 
e Medina, os tetos eram removíveis, sem 
comprometer a estrutura dos veículos. 

Além do Brasil, a VWCO também já 
conquistou a liderança de alguns merca-
dos e segmentos em outros países, como 

o Uruguai, onde a montadora se 
consagrou líder de mercado pelo 
quarto ano consecutivo, e Chile, 
no qual ocupa pela primeira vez a 
vice-liderança. 

A VW Caminhões e Ônibus 
no último ano também atingiu o 
marco de 5 mil veículos exporta-
dos para a Colômbia, entre cami-
nhões e ônibus.  A empresa iniciou 
suas exportações para aquele país 
há pouco mais de vinte anos, em 
1997, com o envio de dois chassis 
Volksbus 8.140. De lá para cá, fo-

ram muitos embarques de sucesso, com 
destaque para o caminhão VW Delivery 
9.150, o campeão em exportações da 
VWCO para o mercado colombiano. O 
grupo Porsche é o representante e im-
portador da marca para a Colômbia. 

A montadora também vem avan-
çado e se fortalecendo na América 
Central. Unidades de caminhões e ôni-
bus Volkswagen já podem ser encon-
trados cada vez mais em países como 
Aruba, Costa Rica, El Salvador e Gua-
temala. A estratégia de expansão das 
exportações continua forte e a VWCO 
já mira em novos mercados.
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Minas Gerais recebe loja sustentável do 
Boticário, feita com resíduos plásticos
O espaço tem 14 m2 e é composto por cerca de 1,5 toneladas de plástico reciclado; 
um dos objetivos do novo modelo de loja é reforçar a campanha Boti Recicla – 
atualmente o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do país

No dia 18 de setembro, O Boti-
cário inaugura a primeira loja sus-
tentável em Minas Gerais, localizada 
no Complexo Navegantes, na Lagoa 
dos Ingleses, em Nova Lima. O pro-
jeto inédito chega para revolucionar 
a experiência de varejo tecnológico 
— atendendo aos códigos contem-
porâneos de consumo voltados para 
a sustentabilidade – e ainda faz um 
convite muito especial para as pes-
soas: adotar o descarte adequado de 
embalagens, contribuindo com a reci-
clagem e o futuro do planeta.

 Esse é mais um passo inovador 

em relação à responsabilidade socio-
ambiental da marca no Brasil. A mar-
ca já possui outras oito lojas do mes-
mo modelo nos estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. 

A iniciativa faz parte do compro-
misso definitivo que o Boticário vem 
firmando com a sociedade e o meio 
ambiente há décadas, reforçando 
sua liderança em fomentar soluções 
criativas em direção a um futuro pos-
sível, e mais limpo. O novo espaço da 
marca tem 14 metros quadrados e é 
composto por cerca de 1,5 toneladas 
de plástico reciclado, considerando 

paredes e piso. A loja funcionará de 
segunda a sexta das 9h às 20h, e aos 
sábados das 10h às 18h.

A ideia foi concebida a partir de 
uma provocação da marca por novos 
modelos de estabelecimentos. Em 
um primeiro momento, foi avaliada 
a possibilidade de utilizar containers 
marítimos em estacionamentos até, 
finalmente, conceber uma alternati-
va mais sustentável e 100% alinhada 
com o posicionamento da empresa.

O projeto exigiu desenvolvimento 
de tecnologias para reuso de resíduos 
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plásticos gerados pela indústria para 
a geração de matéria-prima segura e 
adequada às aplicações construtivas. 
O modelo foi avaliado pelo Instituto 
de Tecnologia do Paraná (TECPAR), 
seguindo todo o protocolo de segu-
rança que uma loja deve ter. 

A unidade também traz o refor-
ço da mensagem "Boti Recicla - você 
retorna, Boti Recicla e transforma" 
selando o compromisso da marca em 
gerar impacto positivo na vida das 
pessoas e no planeta. "Por meio de 
um ciclo sustentável, o Boticário vai 
além, devolvendo para a sociedade, 
com o suporte dela”, avalia Alexandre 
Bouza, Diretor do Boticário. 

Além das lojas sustentáveis pelo 
país, O Boticário entregará, nos próxi-
mos meses, espaços escolares sustentá-
veis por todo o país, fomentando, mais 
uma vez. o compromisso com o futuro 
do planeta, agora também na educação.

AÇÃO DE DESCONTOS  
BOTI RECICLA

As urnas coletoras, presentes nas 
lojas durante todo o ano, estão com 
um incentivo a mais aos consumi-

dores, até o dia 31 de outubro. Com 
o objetivo de incentivar a reciclagem 
e o consumo consciente, o Boticário 
está promovendo uma campanha 
de troca de embalagens vazias de 
cosméticos por descontos em novas 
compras. Para quem entregar três ou 
mais embalagens vazias de cosmé-
ticos de qualquer marca, o Boticário 
dará descontos de R$ 15, em compras 
acima de R$ 80.

Criado em 2006, Boti Recicla é 
atualmente o maior programa de lo-
gística reversa em pontos de coleta 
do país, com quase 4 mil pontos es-
palhados em 1.750 cidades brasilei-
ras. Nos bastidores, toda a rede de 
franqueados e força de vendas atu-
am em prol de um benefício coletivo, 
com cerca de 20 cooperativas homo-
logadas e transportadoras parceiras-
Sobre o Boticário

 Boticário é uma empresa brasi-
leira de cosméticos, unidade de ne-
gócios do Grupo Boticário. Inaugura-
da em 1977, em Curitiba (Paraná), a 
marca tem a maior rede franqueada 
de cosméticos do país com mais de 
3.700 pontos de venda, em 1.750 
cidades brasileiras, e mais de 900 

franqueados. Presente em 15 países, 
há mais de 40 anos desenvolve pro-
dutos com tecnologia, qualidade e 
sofisticação – seu portfólio tem mais 
de 850 itens de perfumaria, maquia-
gem e cuidados pessoais.

O Complexo Navegantes, adminis-
trado pela GSA Ativos (Gestão e Solu-
ção de Ativos), possui 30 lojas e 200 
vagas de estacionamento, abrigando 
opções de compras, lazer e gastro-
nomia. O street mall, que possui mais 
de 7 mil m², possui grandes marcas 
como o Supernosso, Drogaria Araujo, 
Americanas Express e Kopenhagen. 
Opções de serviços também não fal-
tam. Lá, o cliente pode contar com 
a lavanderia da 5àSec, car detailing 
da Blue Box, uma unidade do labo-
ratório Hermes Pardini e até mesmo 
uma clínica veterinária, a Dra. Pet. A 
localização do Navegantes também 
é estratégica, uma vez que o mix de 
conveniência fica próximo dos prin-
cipais complexos da região, como o 
Minas Tênis Náutico Clube, a Funda-
ção Dom Cabral, a escola canadense 
Maple Bear, o Colégio Batista Mineiro, 
a sede da Sede CSul Desenvolvimen-
to Urbano e as futuras instalações da 
PUC Minas.
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Falta de garrafas já compromete a 
produção de cervejarias artesanais 
Disponibilidade de garrafas de vidro permanece abaixo das necessidades 
atuais do mercado cervejeiro no Brasil 

De um lado, temos um maior 
consumo de cerveja nas residências 
por conta da pandemia da Covid-19, 
e de outro, uma produção de garra-
fas que ainda não se adaptou a esse 
aumento da demanda, o que faz com 
que fabricantes de pequeno e médio 
porte, também conhecidas como cer-
vejarias artesanais, padeçam com a 
falta de embalagens para manter sua 
produção ativa. 

Um estudo recente realizado pela 
plataforma CupomValido.com.br, que 
compilou dados de pesquisas da Cre-

dit Suisse, Euromonitor e Statista so-
bre o consumo da bebida apontou o 
Brasil como o terceiro país que mais 
consome cerveja no mundo, ficando 
atrás somente da China e dos Estados 
Unidos. 

O brasileiro consome em média 
seis litros de cerveja por mês, e seu 
gasto médio por semana com o pro-
duto foi de R$ 46. No mês, totaliza R$ 
184, o que representa 16% do custo 
do salário-mínimo nacional. Além 
disso, 9% dos pesquisados gastam 
acima de R$ 101 por semana. 

FALTA GARRAFA,  
PRODUÇÃO PARA 

De acordo com o levantamento 
feito pela Catalisi, plataforma dedi-
cada a Inteligência de Negócios do 
mercado da cerveja do Brasil e do 
mundo, a indisponibilidade de gar-
rafas de vidro começou já em 2020 
e persiste em 2021, impactando toda 
a cadeia e o mix de embalagens com 
que os fabricantes de cerveja utili-
zam para os seus produtos. 

Como explica um dos criadores 
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da Titobier, cervejaria artesanal de 
São Paulo, Antonio Bicarato, os pe-
quenos e médios produtores sofrem 
com a falta de disponibilidade de gar-
rafas de vidro e com o consequente 
aumento no valor das mesmas. "Te-
mos um menor poder de barganha e 
manter a produção ativa em meio à 
fata de matéria-prima para o envase 
é algo desafiador nesse momento", 
diz. "As grandes cervejarias contam 
com produção própria de garrafas 
ou já possuem contratos sólidos com 
fabricantes locais ou por meio de 
importação, e acabam sendo menos 
impactadas", complementa. 

O Sindicato Nacional da Indús-
tria da Cerveja (Sindicerv) reforça a 
tese de que a falta de garrafas que o 
mercado vem enfrentando é um re-
flexo do impacto que a pandemia ge-
rou na cadeia de insumos e produção 
de embalagem e que busca com os 
fornecedores, soluções para a nor-
malização e menor impacto possível 
ao processo. 

EMBALAGENS RETORNÁVEIS:  
UMA EXPECTATIVA POSSÍVEL? 

Na Alemanha, o lixo reciclável 
tem destino certo, e é conhecido por 
lá como "Pfand", algo como um de-
pósito em que o consumidor, ao ad-
quirir o produto, paga um valor pelo 
recipiente quando compra determi-
nadas bebidas. 

Em alguns recipientes, aparece 
o símbolo do Pfand impresso no ró-
tulo. Ou seja, quando você compra 
bebidas, o valor do Pfand aparece 
discriminado no cupom fiscal. 

Vale lembrar que a Alemanha 
possui um dos mais eficientes siste-
mas de reciclagem do mundo, com 
cerca de 66% dos resíduos urbanos 
reciclados e que os programas de 
coleta de lixo administrados pelo go-
verno têm influência nestes dados. 

Por lá, praticamente todas as gar-
rafas de cerveja, de todos os tamanhos, 

estão sujeitas ao Pfand e ao comprar 
uma caixa ou engradado, com várias 
garrafas de cerveja, por exemplo, o en-
gradado também pode ser devolvido 
para receber o dinheiro de volta. 

Para receber seu dinheiro de vol-
ta, você deve levar os recipientes va-
zios até um supermercado e procurar 
uma máquina, que geralmente fica 
próxima à entrada com a identificação 
"Pfandautomat" (máquina de Pfand) 
ou "Leergut-Rücknahme" (retorno de 
objetos vazios) e, ao entregar os reci-
pientes, a máquina emite um cupom 
com o desconto. Caso você esteja com-
prando outras coisas neste dia, o valor 
do Pfand será dado como desconto no 
valor de suas compras. Caso contrário, 
a pessoa no caixa deve te entregar o 
valor em dinheiro, mesmo. 

Por aqui, a movimentação para 
embalagens retornáveis, por meio 
da logística reversa, é incipiente e, 
para muitos, inviável. "Precisamos 

de políticas mais acessíveis para to-
dos, seja por meio de parcerias com 
cooperativas locais, incentivos go-
vernamentais, campanhas de reuso, 
desinfecção de embalagens, entre 
outros aspectos", conclui Bicarato. 

Sobre a Titobier: "Não é banda, 
mas é de garagem". É sob este lema 
que a Titobier começou a elaborar 
suas receitas em 2012, numa garagem 
na Lapa, próxima à R. Tito, que acaba-
ria por inspirar o nome da cervejaria. 
Atualmente consolidada na produção 
de cervejas especiais, possui 7 rótulos, 
dos quais 5 estão disponíveis e que 
podem ser encontrados em lojas como 
Grupo Pão de Açúcar, St. Marche e Ea-
taly. São eles: Marx Red IPA, Trotsky 
Red Ale, Goethe Kölsch, Thoreau APA e 
Ada Wit IPA. A Titobier transita junto a 
públicos menos óbvios do mercado de 
cervejas especiais, criando conexões 
mais emotivas a partir da abordagem 
de temas levantados por cada um dos 
personagens de seus rótulos.
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Brasil terá satélite 100% produzido 
pela indústria nacional
Com apoio da EMBRAPII, solução tecnológica vai trazer conhecimento 
para explorar o espaço e traçar estratégias para indústria nacional

O primeiro satélite desenvol-
vido integralmente pela indústria 
brasileira estará pronto para ser 
lançado em órbita no início de 
2022. Além do avanço à indústria 
de defesa e espacial, a tecnologia 
será capaz de produzir informa-
ções que orientem o direciona-
mento de políticas públicas em 
diversas áreas e a tomada de de-
cisões estratégicas em diversos 
setores industriais.

 Fruto da parceria entre a 
Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (EMBRAPII), 
a Unidade EMBRAPII Instituto Se-
nai de Inovação (ISI) em Sistemas 
Embarcados e a empresa Visiona 
Tecnologia Espacial, o projeto-pi-
loto servirá para adquirir conheci-
mento para o desenvolvimento de 
satélites comerciais.

Com peso de 10 kg e com di-
mensões de 30cm x 20cm x 10cm 
– pouco maior que uma caixa de 
sapatos, o nanossatélite permite o 
desenvolvimento e a validação de 
tecnologias espaciais, como siste-
mas de navegação, além de supervi-
são de bordo e de rádio definido por 
software, considerados hoje como 
as principais lacunas tecnológicas 
da indústria espacial brasileira. 

No espaço, o satélite irá coletar 
dados e imagens, que serão envia-
dos a uma estação de controle em 
terra. Assim o nanossatélite tam-
bém traz outras possibilidades, en-
tre elas, negócios ligados à conecti-
vidade, como Cidades Inteligentes, 

monitoramento da agricultura e 
pecuária em locais afastados, infor-
mações que contribuam na preven-
ção de tragédias naturais, como en-
chentes e deslizamentos de terras.

A EMBRAPII é uma Organização 
Social com Contrato de Gestão com 
os Ministérios de Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI), Educação (MEC) 
e Saúde. A instituição garante, com 
recursos não reembolsáveis, parte 
do valor total do projeto da empresa 
que deseja inovar. Para viabilizar o 
desenvolvimento, coloca à disposi-
ção mais de 70 Unidades EMBRAPII 
(distribuídas pelo país) – centros de 
pesquisa de ponta credenciados na 
rede de inovação. Cerca de 900 em-
presas já receberam este apoio tota-
lizando o desenvolvimento de mais 
de 1.300 projetos com R$ 1,8 bilhão 
em investimentos.
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Emirates pretende contratar 3 mil 
tripulantes e 500 funcionários de serviços 
aeroportuários nos próximos seis meses
A campanha mundial da companhia aérea tem o objetivo 
de atender à retomada planejada de suas operações

Dubai, Emirados Árabes Unidos, 
16 de setembro de 2021 - Para apoiar 
o aumento planejado de suas opera-
ções, a Emirates iniciou uma campanha 
mundial para recrutar 3 mil tripulantes 
de cabine e 500 funcionários de servi-
ços aeroportuários para o seu hub de 
Dubai nos próximos seis meses. 

Os cargos oferecidos são para Du-
bai, com os funcionários atuando na li-
nha de frente, em contato com o clien-
te. Os dois tipos de vagas disponíveis 
oferecem oportunidades interessan-
tes para que pessoas simpáticas, ani-
madas e dedicadas ao trabalho conhe-
çam e interajam com o mundo como 
embaixadores da marca Emirates. 

Os candidatos interessados em 
trabalhar na companhia aérea como 
tripulante de cabine ou agente de ser-
viços aeroportuários podem acessar 
mais detalhes sobre as exigências das 
vagas e se candidatar em www.emira-
tesgroupcareers.com. 

A Emirates tem restaurado gradu-
almente sua malha de voos, de acordo 
com a flexibilização das restrições de 
viagens ao redor do mundo. Nos últi-
mos meses, a companhia aérea tem 
chamado de volta pilotos, tripulantes 
de cabine e outros funcionários ope-
racionais que foram desligados quan-
do a pandemia forçou uma redução 
drástica nos voos no ano passado. 

Hoje, a companhia aérea oferece voos 
para mais de 120 cidades, representando 
90% da sua rede antes da pandemia, e 
planeja restaurar 70% da sua capacidade 
até o final do ano, incluindo a volta das 
suas icônicas aeronaves A380. 

Uma das cidades globais mais dinâ-
micas, Dubai também se destacou em 
termos de resposta à pandemia, graças 
à sua forte liderança e à cooperação dos 
setores público e privado. A rápida im-
plementação da campanha de vacina-
ção em Dubai e a clareza dos protocolos 
adotados para a pandemia permitiram 
a reabertura rápida e segura da cidade 
para viajantes internacionais de turis-
mo e negócios em julho de 2020. 

Dubai continua atraindo pessoas do 
mundo inteiro com sua cultura acolhedo-
ra, isenção de impostos e infraestrutura 
líder de moradia, trabalho e recreação. 

SAÚDE E SEGURANÇA 

Ao longo do ano passado, a Emirates 
trabalhou com as autoridades e seus par-
ceiros do setor da aviação para garantir a 
saúde e a segurança de todos os viajantes 
e funcionários do aeroporto, sempre ob-
servando a evolução contínua dos proto-
colos de saúde em todo o mundo. 

Mesmo antes da declaração da 
pandemia de COVID-19 pela Organi-
zação Mundial da Saúde, a Emirates já 
havia implementado protocolos apri-
morados de limpeza e desinfecção em 

todos os seus pontos de contato com 
o cliente no aeroporto e a bordo. No 
aeroporto, a Emirates também insta-
lou painéis de proteção em todos os 
balcões de check-in e instituiu o dis-
tanciamento físico em todas as áreas. 

Todos os seus protocolos de biosse-
gurança são continuamente revisados 
e atualizados de acordo com as orienta-
ções médicas mais recentes. A Emirates 
também aproveitou sua parceria com o 
programa de incubação e inovação Avia-
tion X-lab dos Emirados Árabes Unidos 
para realizar testes de limpeza com robôs 
em seus lounges exclusivos no aeroporto 
de Dubai. Esses robôs usam tecnologia 
especial para eliminar a maioria dos ví-
rus e garantir ambientes mais saudáveis. 

Além de ser uma das primeiras 
companhias aéreas a lançar EPIs (equi-
pamentos de proteção individual) para 
seus funcionários da linha de frente 
em fevereiro de 2020, quando as vaci-
nas COVID-19 foram disponibilizadas a 
Emirates implementou uma campanha 
em toda a empresa para incentivar os 
funcionários a tomar a vacina e proteger 
a si e aos outros, em um esforço que re-
sultou em mais de 95% de todos os fun-
cionários totalmente vacinados.
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McDonald's inaugura seu 60º restaurante 
em Minas Gerais
Nova unidade será a primeira da marca em Divinópolis e 
também na Região Centro-Oeste do estado

O McDonald's inaugurou no dia 
21 de setembro último, o seu 60º res-
taurante em Minas Gerais. A unidade, 
instalada na Rua Minas Gerais, 650, 
será a primeira da marca em Divi-
nópolis e também na Região Centro-
-Oeste do estado e operará todos os 
dias com salão, “Drive-Tudo” e retira-
da no balcão para viagem, seguindo 
os decretos municipais de segurança 
e combate à pandemia da Covid-19. 

O novo restaurante gerou 50 no-
vos postos diretos de trabalho, sendo 
49 para moradores da própria cida-
de de Divinópolis. De todas as vagas 
geradas, 14 são de primeiro empre-
go, o que representa oportunidade 
de desenvolvimento para jovens que 
entram no mercado de trabalho. Em 
todo o estado, a rede já é responsá-
vel por mais de dois mil postos de 
trabalho. Instalado em um terreno 
de 2.860m², sendo 310m² de área 
construída, o novo Méqui conta com 
17 vagas de estacionamento, 192 lu-
gares para acomodar os consumido-
res confortavelmente e está adequa-
da ao novo conceito do McDonald’s, 
com espaço e identidade visual mais 
modernos, conectados e tecnológicos, 
com dois totens de autoatendimento 
e menu board digital.

A expectativa com a chegada da 
marca nesta importante cidade-polo 
do Centro-Oeste mineiro, carinhosa-
mente chamada de "Princesinha do 
Oeste", com 242,5 mil habitantes e 
apenas 120 km de Belo Horizonte, já 
era muito grande há alguns anos. Di-
vinópolis é a 21ª cidade com melhor 
IDH - índice de Desenvolvimento Hu-
mano do Estado. Foi considerada, por 
estudo da Fundação João Pinheiro, 
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como uma das dez melhores de Mi-
nas para investimentos e, conforme 
publicado pela revista Exame, entre 
as cem melhores do país. É, também, 
um importante polo de moda, além 
de possuir um moderno parque si-
derúrgico e metalúrgico, desempe-
nhando estratégico papel na logística 
da região. Divinópolis é também um 
importante centro acadêmico, reco-
nhecida como Cidade Universitária, 
com diversas faculdades e escolas 
técnicas. Centenária, a cidade tem 
106 anos de fundação.

O novo Méqui de Divinópólis tam-
bém é Drive-Tudo. Atento aos desafios 
e tendências da mobilidade urbana, o 
McDonald's transformou o seu Drive-
-Thru em um inovador "Drive-Tudo", 
no qual os clientes escolhem se vão 
pegar seu pedido de bike, skate, pa-
tins, patinete ou também de carro, 
é claro. O novo conceito representa 
acessibilidade, praticidade e conve-
niência. Hoje o Drive-Thru é uma im-
portante frente de atendimento do 
Méqui e a rede tem aproximadamente 
500 unidades espalhadas pelo Brasil 
que oferecem essa comodidade. 

SUSTENTABILIDADE

Alinhada aos pilares de sustenta-
bilidade do Méqui, a unidade conta 
com recursos de reutilização de água 
para sanitários, iluminação natural na 
cozinha e espaço natural no jardim. 
Além disso, o restaurante trabalhará 
diversas ações da plataforma Receita 
do Futuro, criada pela Arcos Dorados 
para guiar o trabalho social e ambien-
talmente responsável da companhia. 
Entre as iniciativas, está o programa 
de redução de plásticos de um só uso, 
que já soma ações como a substitui-
ção das embalagens de plástico de sa-
ladas por outras fabricadas com papel 
cartonado certificado, redução do uso 
de tampas de plástico para bebidas e 
sobremesas, fim da entrega proativa 
de canudos, entre outras. Até o fim de 
2020, o programa gerou a redução de 
40% no uso do material nas opera-
ções da rede, o que equivale ao total 

de 1.400 toneladas de plástico de um 
só uso retirados dos restaurantes

MCPROTEGIDOS

Para receber os clientes, o res-
taurante conta com o programa Mc-
Protegidos, iniciativa da rede apli-
cada por todo o Brasil, cujo objetivo 
é conscientizar sobre a importância 
de respeitar o distanciamento social, 
além de reforçar as medidas de higie-
ne visando um ambiente ainda mais 
seguro no período da pandemia. A 
unidade conta com placas de acrílico 
nos balcões e Drive-Thru, dispensers 
de álcool em gel pelo salão, adesivos 
de orientação nas filas, além do uso 
de equipamentos de segurança pelos 
funcionários, como máscaras, visei-
ras e luvas. 

PORTAS ABERTAS ONLINE

Para quem deseja visitar a cozi-
nha do McDonald’s sem sair de casa, 
o Méqui lançou a primeira edição do 
Portas Abertas Online, famoso pro-
grama da rede que convida os clientes 
a visitarem as cozinhas dos restau-
rantes e conhecerem todos os proce-
dimentos de Qualidade, Segurança, 
Limpeza e Sustentabilidade da com-
panhia. A iniciativa é um desdobra-
mento do Portas Abertas presencial, 

que já recebeu mais de 10 milhões 
de pessoas nas cozinhas brasileiras, 
e em sua versão online mostra o que 
mudou com a pandemia e explica 
a importância de seguir as orienta-
ções de distanciamento e higieniza-
ção, tudo com foco no bem-estar dos 
funcionários, clientes e parceiros. A 
visita online está disponível no site: 
mcdonaldsdeportasabertas.com.br.

A Arcos Dorados é a franquia 
responsável pela operação do 
McDonald’s em 20 mercados da Amé-
rica Latina e do Caribe, com direitos 
exclusivos de possuir, operar e conce-
der franquias locais de restaurantes 
da marca nessas regiões. Atualmen-
te, a rede possui mais de 2.250 res-
taurantes, entre unidades próprias e 
de seus subfranqueados, que juntos 
empregam mais de 100.000 funcio-
nários (dados de 30/06/2021). No 
Brasil, são mais de 1.040 unidades, 
empregando mais de 50.000 pesso-
as. A empresa também mantém um 
sólido compromisso com o desen-
volvimento das comunidades nas 
quais está presente e com a geração 
de primeiro emprego formal para jo-
vens, além de utilizar sua escala para 
impactar de maneira positiva o meio-
-ambiente. A Arcos Dorados está lis-
tada na Bolsa de Valores de Nova York 
(NYSE: ARCO).
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Brasil deve ter mais facilidade na abertura 
de novas empresas, afirma a Mazars 
De acordo com a auditoria e consultoria empresarial, a Lei 14.195/21, 
que regulamenta um novo ambiente de negócios no Brasil e estabelece 
o fim das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (Eireli), 
será benéfica para a abertura de empreendimentos 

Abrir uma empresa no Brasil 
sempre foi um processo burocrático. 
Porém, de acordo com a Mazars, au-
ditoria e consultoria empresarial, a 
nova Lei 14.195/21, que regulamen-
ta um novo ambiente de negócios no 
Brasil, traz a desburocratização ao 
processo de abertura das empresas, 
bem como estabelece o fim das Em-
presas Individuais de Responsabili-
dade Limitada (Eireli). Dessa forma, 
é benéfica para quem pretende abrir 
um negócio, uma vez que acaba com 
as exigências das Eireli de integrar 
capital social mínimo de 100 salários 
mínimos para a criação de uma orga-
nização empresarial. 

"Agora, com a SLU, também é pos-
sível ter uma separação do que é pa-

trimônio pessoal do empreendedor 
e do que é patrimônio da empresa. A 
Eireli deixa de existir porque os em-
preendedores e investidores passa-
ram a usar o regime SLU, em função 
dos benefícios como o fato de não 
precisar de um capital social mínimo, 
e uma mesma pessoa pode ter mais 
de uma empresa aberta nesse mesmo 
formato", afirma Andressa Lago, ge-
rente de Paralegal da Mazars. 

Andressa acrescenta um outro 
ponto importante: "o fim da Eireli não 
muda o regime tributário da empresa, 
porque, hoje, as empresas que estão 
constituídas nesse formato automati-
camente serão transformadas em uma 
Sociedade Limitada Unipessoal". 

Regulada pelo ordenamento jurí-
dico brasileiro desde 2019, a SLU aju-
da a simplificar o cenário empresarial 
do país, uma vez que facilita a tomada 
de decisão dos empreendedores, já 
que eram comuns as dúvidas entre 
constituir uma SLU ou uma Eireli.

Especializada em auditoria, BPO, consultoria, 
serviços tributários e financeiros, a Mazars é uma 
empresa internacionalmente integrada, operando 

em mais de 90 países ao redor do mundo. Contamos 
com a experiência e o conhecimento de mais de 40 
mil profissionais para auxiliar clientes de todos os 

tamanhos em cada estágio de seu desenvolvimento. 
No Brasil, a Mazars tem mais de 800 colaboradores 

em seus cinco escritórios (São Paulo, Campinas, 
Barueri, Rio de Janeiro e Curitiba)
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A Federação das Câmaras Portu-
guesas de Comércio no Brasil - FCPCB 
- reuniu representantes das câmaras 
de 15 estados brasileiros na semana 
de 20 de setembro em Brasília, para 
participarem da sua Assembleia Geral 
Ordinária e de encontros presenciais. 
A reunião foi realizada na embaixada 
portuguesa, tendo como anfitrião o 
embaixador português no Brasil, Luís 
Faro Ramos, e também sendo acom-
panhada pelo representante no Brasil 
da AICEP - Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de Portu-
gal - Francisco Costa Saião. 

O cenário econômico foi debatido 
no encontro, após resultados recentes 
positivos, com as trocas comerciais en-
tre os dois países tendo crescido mais 
de 40% de janeiro a agosto deste ano, 
em comparação com o mesmo período 
do ano passado. O presidente da FCP-
CB, Armando Abreu lembra que além 
das exportações de produtos, muitos 
empresários brasileiros estão abrindo 

empresas e investindo em Portugal. 
"Os brasileiros olham para Portugal 
não só como um excelente lugar para 
se viver, mas também como um exce-
lente local para iniciar negócios e uti-
lizar Portugal como a porta de entrada 
na Europa. O empresário que escolhe 
investir em Portugal está investindo 
num mercado de 500 milhões de pes-
soas", explica Armando. 

O vice-presidente da Federação, 
Nuno Rebelo de Sousa, à frente da 
Câmara de São Paulo, revelou o pla-
no de realizar uma missão Agro em 
2022, levando alguns empresários 
brasileiros a Portugal para uma imer-
são especial em agricultura, trocando 
conhecimentos e realizando conexões 
estratégicas para negócios com os 
portugueses."Nas câmaras, acredita-
mos muito nessa agenda de intercâm-
bio de investimento na área 'agrotech’ 
(soluções tecnológicas para otimizar a 
produtividade dos produtores rurais). 
O 'agro' português está a despontar 

numa tipologia muito diferente da bra-
sileira, que é uma agricultura de larga 
escala, enquanto em Portugal temos 
uma agricultura confinada, de elevada 
produtividade, mas com muita tecno-
logia e oportunidades de investimen-
to. Tem havido uma interação muito 
boa a nível governamental, institucio-
nal dos dois países", declarou Nuno. A 
agricultura brasileira continua sendo 
a principal responsável pelas exporta-
ções de produtos para Portugal. 

Entre os temas internos aborda-
dos na Assembleia Geral Ordinária, 
houve a aprovação da prestação de 
contas da atual gestão em exercício 
e a apresentação do relatório de ati-
vidades realizadas pela Federação de 
setembro de 2020 a agosto de 2021. 
Também integraram a pauta o reforço 
da importância da presença da comi-
tiva brasileira na Web Summit 2021, 
o reconhecimento das Câmaras por-
tuguesas e o IX encontro anual das 
Câmaras de Comércio portuguesas.

Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil 
se reúnem em Brasília e projetam aumento 
das trocas comerciais neste semestre
Assembleia Geral Ordinária reuniu representantes das câmaras de vários 
estados brasileiros e o embaixador de Portugal no Brasil 
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Minas Gerais poderá reconhecer mais uma 
região produtora do Queijo Minas Artesanal 
Caracterização da região de Entre Serras da Piedade ao Caraça é feita pela Emater

Minas Gerais poderá ganhar, em 
breve, mais uma região com o reco-
nhecimento de produtora do Quei-
jo Minas Artesanal. Um trabalho de 
caracterização da área denominada 
Entre Serras da Piedade ao Caraça 
está em fase avançada e abrange os 
municípios de Catas Altas, Barão de 
Cocais, Santa Bárbara, Rio Piracicaba, 
Bom Jesus do Amparo e Caeté, região 
Central do estado. O levantamento 
está sendo feito há cerca de um ano 
pela Emater-MG.

A caracterização de uma região 
produtora de Queijo Minas Artesanal 
é o primeiro passo para o reconhe-
cimento oficial. Atualmente, Minas 

Gerais conta com oito regiões já reco-
nhecidas como produtoras deste tipo 
de queijo: Araxá, Campo das Verten-
tes, Canastra, Cerrado, Serra do Sali-
tre, Serras da Ibitipoca, Serro e Triân-
gulo Mineiro.

O reconhecimento de uma região 
produtora é respaldado por estudos 
do processo de fabricação. Entre as 
características analisadas de cada re-
gião também estão a história, econo-
mia, cultura, clima e outros itens.

“Na região de Entre Serras da 
Piedade ao Caraça, já foi aplicado um 
questionário para levantamento de 
dados e conhecimento da realidade 

dos produtores. Atualmente, está 
sendo feita a caracterização do meio 
físico”, explica a coordenadora esta-
dual de Queijo Minas Artesanal da 
Emater-MG, Maria Edinice Rodrigues.

Somente os queijos produzidos 
nas regiões caracterizadas são auto-
rizados a usarem a nomenclatura na 
embalagem. Por exemplo, só pode 
explorar no rótulo o nome Queijo da 
Canastra, Queijo do Serro ou Queijo 
de Araxá quem está dentro dessas 
microrregiões.

Segundo a coordenadora regional 
de Bem-Estar Social da Emater Sheilla 
Forza, a produção mensal de Queijo 



M U N D O  E M P R E S A R I A L8 4 EDIÇÃO 294OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Minas Artesanal de Entre Serras da 
Piedade ao Caraça está estimada em 
1,4 mil queijos. Ela ressalta vários be-
nefícios que a caracterização poderá 
trazer para os produtores. “Agrega-
ção de valor ao produto, melhoria 
da qualidade dos queijos na região, 
diversidade gastronômica, segurança 
alimentar, aumento da renda familiar 
e ocupação da mão de obra, entre ou-
tros”, afirma.

O trabalho de caracterização da 
região de Entre Serras da Piedade ao 
Caraça é uma parceria da Emater-MG 
com prefeituras municipais, Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV), Senac, 
Santuário do Caraça e Instituto Minei-
ro de Agropecuária (IMA).

OFICINA COM PRODUTORES

Uma das etapas do trabalho de 
caracterização da região de Entre 
Serras da Piedade ao Caraça será uma 
oficina para os produtores promovida 
pela Emater-MG, no dia 28 de setem-
bro, em Barão de Cocais. A expectati-
va é a participação de 16 produtores 
de Queijo Minas Artesanal. “Nesta ofi-
cina, vamos definir as características 
sensoriais do queijo da região, como a 
textura, consistência, tamanho, peso, 
sabor e odor”, explica Maria Edinice.

O nome da região produtora é 
pelo fato de abranger municípios lo-
calizados entre a Serra da Piedade e 
a Serra do Caraça. Após a conclusão 

dos estudos de caracterização, o rela-
tório segue para análise da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e do Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA). Caso 
aprovado, o reconhecimento é oficia-
lizado com a publicação de uma por-
taria no Diário Oficial do Estado.

CARACTERÍSTICAS DO QUEIJO 
MINAS ARTESANAL

O Queijo Minas Artesanal é uma 
iguaria herdada dos colonizadores 
portugueses e foi reconhecido pelo 
Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) como Pa-
trimônio Cultural Imaterial Brasilei-
ro. Ele precisa ser feito a partir do 
leite integral de vaca fresco e cru, re-
tirado e beneficiado na propriedade 
de origem. O queijo deve apresentar 
consistência firme, cor e sabor pró-
prios, massa uniforme, isenta de co-
rantes e conservantes.

Na fabricação, além do sal e do co-
alho, é utilizado o pingo: um fermento 
natural extraído do soro da produção 
de queijo do dia anterior. A estimati-
va é de que o Queijo Minas Artesanal 
seja produzido por 9 mil pequenos 
produtores do estado.

CONCURSO ESTADUAL

O Governo de Minas Gerais, por 
meio da Emater-MG, está promovendo o 
13º Concurso Estadual do Queijo Minas 
Artesanal (QMA). O julgamento será no 
dia 6 de outubro, em Belo Horizonte.

Podem participar do concurso os 
produtores de Queijo Minas Artesa-
nal das tradicionais microrregiões 
produtoras e também aqueles que es-
tão fora dessas áreas, conforme a Lei 
19.492/2011. Todos os participantes 
devem ter a queijaria legalizada junto 
a um serviço de inspeção.

O anúncio dos vencedores será 
feito durante um evento on-line, no 
dia 14 de outubro, transmitido pelo 
canal da Emater-MG no YouTube.
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Minas Gerais tem 45% de alta em fusões 
e aquisições no 1º semestre de 2021

O Estado de Minas Gerais regis-
trou 48 fusões e aquisições de em-
presas no 1S21, uma alta de 45% 
na comparação com o 1S20, quando 
foram realizadas 33 operações. Mi-
nas Gerais ficou atrás apenas de São 
Paulo (446 transações, 55%), Rio de 
Janeiro (78 transações, 10%), Paraná 
(65 transações, 8%) e Rio Grande do 
Sul (52 transações, 6%), mas à fren-
te de Santa Catarina (35 transações, 
4%), Bahia (13 transações, 2%) e Es-
pírito Santo (8 transações, 1%), entre 
outras Unidades Federativas. 

Essas são algumas das conclusões 
de um levantamento exclusivo sobre 
operações de fusões e aquisições re-
alizado pela KPMG. O conteúdo tam-
bém revelou que os setores que mais 
se destacaram nessas transações de 
empresas em Minas Gerais foram 
Tecnologia da Informação (13 tran-
sações) e Empresas de Internet (11 
transações). 

"O mercado mineiro continua aque-
cido e está se destacando em âmbito 
nacional. As empresas com atuação em 
Minas Gerais são relevantes para a eco-
nomia nacional e contribuem para a ge-
ração de emprego e renda. Interessante 
observar a forte alta na comparação 
entre os dois períodos e a presença mar-
cante de empresas de tecnologia com-
pondo grande parte dessas transações", 
afirma Ray Souza, sócio de Mercados Re-
gionais da KPMG em Minas Gerais. 

A pesquisa da KPMG também evi-
dencia que o Brasil registrou o me-
lhor semestre dos últimos dez anos 
em fusões e aquisições. As empresas 
brasileiras realizaram 804 operações 
de fusões e aquisições no 1S21, um 
aumento de mais de 55% em relação 
ao mesmo período do ano passado, 
quando foram fechados 514 negócios. 

"Os números mostraram que o 
mercado doméstico continuou aque-

cido, mesmo no período de pandemia. 
Com a retomada gradativa da econo-
mia observada no primeiro semestre 
deste ano, as empresas têm buscado 
opções aqui no Brasil para poder cres-
cer. Acreditamos também que muitas 
operações ficaram represadas no ano 
passado devido ao momento de incer-
tezas e estão sendo concretizadas este 
ano. Por isso, tivemos um primeiro se-
mestre tão aquecido, o que indica que 
estamos em uma fase de recuperação", 
analisa o sócio da KPMG e coordena-
dor da pesquisa, Luís Motta. 

Com relação ao tipo de transa-
ção concretizada nos primeiros seis 
meses deste ano, 524 foram do tipo 
doméstica (ou seja, realizada entre 
empresas brasileiras) e 256 do tipo 
CB1 (estrangeiro adquirindo empre-
sa Brasil). "Foi o melhor semestre da 
história tanto para as transações do-
mésticas quanto para as transações 
CB1 desde o início da nossa pesquisa"
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Mercado de luxo pode crescer 50% 
em 2021, diz BCG 
Relatório aponta que os níveis de antes da pandemia só devem ser superados em 2022, 
quando pode faturar mais de 1 trilhão de euros 

O Boston Consulting Group (BCG) 
e a Altagamma acabam de divulgar o 
relatório True-Luxury Global Consumer 
Insights 2021, estudo detalhado sobre o 
mercado de consumo de luxo em 2021. 
Foram consultados, entre março e abril 
de 2021, 12.000 consumidores dos 10 
principais mercados de luxo do mundo 
- Estados Unidos, China, Japão, Coréia 
do Sul, Brasil, Reino Unido, França, Ale-
manha, Itália e Rússia - com um gasto 
médio de cerca de 33.000 euros por ano. 
O estudo dividiu o mercado em duas 
categorias principais: luxo pessoal (rou-
pas, acessórios, joias, relógios, perfumes 
e cosméticos) e de experiência (hotéis, 
restaurantes, vinhos e destilados). 

De acordo com o levantamento, 
a pandemia fez o mercado de luxo 
recuar 40% em 2020, caindo de 966 
bilhões de euros para 581 bilhões 
em faturamento - o luxo pessoal caiu 
22% (de 348 bilhões de euros para 
273 bilhões) e o de experiência, o 
mais afetado pelas restrições, caiu 
praticamente à metade, de 618 bi-
lhões de euros para 308 bilhões. 

O grupo de consumidores mais 
resiliente à crise foi o de renda supe-
rior a 20 mil euros por ano, que gas-
taram em média 17% mais em 2020 
- cerca de 70 bilhões de euros contra 
60 bilhões em 2019. 

Em 2021, o mercado começou a 
se recuperar e o BCG projeta que deve 
encerrar o período com crescimen-
to entre 41% a 50% no comparativo 
com 2020, alcançando até 870 bi-
lhões de euros - o luxo pessoal deve 
crescer entre 20% a 30% (para até 
348 bilhões de euros) e o de experi-
ência entre 60% a 70% (até 522 bi-
lhões de euros). 

No entanto, o relatório aponta que 
o otimismo pode não ser suficiente 
para que o mercado retorne aos níveis 
de antes da pandemia de covid-19 ain-
da em 2021. Mesmo com o crescimen-
to, o mercado deve ficar entre 10% 
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a 15% abaixo do resultado de 2019, 
com queda de até 5% no luxo pessoal 
e de 15% a 20% no de experiência. 

A recuperação só deve ocorrer 
em 2022, com crescimento de 5% na 
comparação com 2019, alcançando 
mais de 1 trilhão de euros em fatu-
ramento. O luxo pessoal deve crescer 
de 5% a 10% nesse comparativo, po-
dendo alcançar 377 bilhões de euros, 
enquanto o de experiência pode re-
gistrar aumento de até 3%, para 642 
bilhões de euros. 

O BCG projeta ainda que o merca-
do de luxo pode faturar 1,22 trilhão 
de euros em 2025, mantendo um bom 
ritmo de crescimento a partir de 2021. 

Um dos motores dessa recupera-
ção são os millennials e a geração Z. 
Eles são os que mais acreditam na 
recuperação da economia em relação 
às gerações mais velhas (53% acredi-
tam que será rápida, contra 20% das 
outras gerações). Eles representaram 
39% do consumo de luxo em 2019 e 
em 2025 serão pelo menos 60%. 

O BCG também credita o cres-
cimento ao que chama de efeito re-
bote, que se trata do desejo de con-
sumir que foi reprimido durante a 
pandemia, com a piora econômica e 
os lockdowns, e que retorna com a 
melhora do cenário. "Com o avanço 
da vacinação, começamos a ver esse 
efeito no consumo como um todo. 
De acordo com o estudo, mais de um 
terço dos consumidores do mercado 
de luxo já planejam gastar mais com 
produtos e experiências de alta quali-
dade nos próximos 12 meses", explica 
Flavia Gemignani, diretora do BCG e 
especialista em varejo e consumo. 

China e Estados Unidos vão li-
derar a retomada, pois são grandes 
mercados que já apresentam sinais 
de recuperação e onde a população 
se mostra mais otimista do que a 
média para voltar a consumir. Os chi-
neses esperam gastar 6% a mais no 
mercado de luxo doméstico nos pró-

ximos 12 meses, embora digam que 
gastariam 5,6% menos no exterior. Já 
os norte-americanos querem gastar 
7,7% mais internamente e 1,4% no 
exterior no mesmo período. 

DIGITALIZAÇÃO E NOVAS 
EXPERIÊNCIAS 

Novas ferramentas digitais ganha-
ram espaço no período, como gamifi-
cação e vendas por live commerce. Os 
jogos, em particular, chamaram bastan-
te atenção dos consumidores de luxo: 
entre os 39% que afirmam conhecer os 
jogos de e-commerce, 55% alegaram ter 
comprado um produto a partir deles. 

O live commerce, por sua vez, 
atingiu valor de mercado de 178 
bilhões de dólares em 2020. Essas 
sessões de live streaming voltadas 
para vendas de produtos têm alto po-
tencial de conversão de vendas, com 
70% dos entrevistados afirmando 
que já compraram durante as sessões 
ou depois de terem participado delas. 

Em comparação com o ano passa-
do, o estudo constatou também a im-
portância da humanização e persona-
lização nas relações com os clientes 
em diversos canais. A personalização 
é o principal motivo para apreciação 
de uma marca (mais de 70% dos en-
trevistados acham isso), já a percep-
ção sobre a presença da marca em 
vários canais é percebida como im-

portante em quase metade dos casos. 

"São tendências que evidenciam a 
necessidade de repensar o papel dos 
pontos de contato com o cliente, se-
jam eles físicos ou digitais, e sempre 
buscar por novas experiências que 
tragam comodidade, personalização 
e, claro, melhorem o serviço presta-
do", diz Gemignani. 

SUSTENTABILIDADE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A sustentabilidade é cada vez 
mais levada em consideração por 
consumidores em suas decisões de 
compra, com mais de 6 em cada 10 
entrevistados destacando sua influ-
ência na decisão. O tópico é ainda 
mais relevante para as gerações Y e Z, 
nas quais quase 7 a cada 10 afirmam 
que a questão influencia as decisões. 

Quando questionados sobre o que 
fariam caso descobrissem práticas in-
sustentáveis de uma empresa de luxo, 
8 em cada 10 consumidores declaram 
que parariam de comprar da empresa 
em questão. Entre os atributos de sus-
tentabilidade que os consumidores (in-
dependentemente da idade) percebem 
como requisitos mínimos, o bem-estar 
dos animais está em primeiro lugar (ci-
tado por mais de 50% dos consumido-
res), seguido por transparência no uso 
das matérias primas (36%) e práticas 
de trabalho justas (35%).
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Como fica a tributação de dividendos 
por regime tributário na Reforma do 
Imposto de Renda 

Foi aprovada no último dia 02/09 
pela Câmara de Deputados a Refor-
ma do Imposto de Renda e entre os 
pontos aprovados como parte do PL 
2.337/2021 a grande surpresa foi a alte-
ração tributação dos lucros e dividendos 
dos sócios de empresas de 20% para 
15%, com as votações desse destaque. 

"A tributação de dividendos sem-
pre foi um ponto muito polêmico, 
principalmente ao pensarmos que 
a grande maioria dos empresários 
brasileiros são de pequenas e médias 
empresas, que utilizam os ganhos 
para sua subsistência. Para diminuir 
o impacto desse ponto a proposta de 
Guedes sugeria que apenas ganhos 
acima de R$20 mil por mês fossem 
tributados. Mesmo assim o impacto 
seria grande e desmotivaria o empre-
endedorismo no país", analisa o dire-
tor executivo da Confirp Consultoria 
Contábil Richard Domingos. 

Segundo o texto aprovado, o valor 
a ser tributado é de 15% sobre os lu-
cros e dividendos pagos a pessoa físi-
ca ou jurídica, e foi mantida a isenção 
para lucros e dividendos distribuídos 
pelas empresas tributadas pelo Lucro 
Presumido ou Lucro Real (se estive-
rem em consonância com o Estatuto 
da Micro e Pequena Empresa) com fa-
turamento de até R$ 4.800.000,00 de 
até R$ 20.000,00 (ano anterior), além 
disso houve a manutenção da isenção 
total dos lucros e dividendos distri-
buídos por empresas cadastradas no 
Simples Nacional e Pessoas jurídicas 
com único propósito de incorporação 
imobiliária e que possua 90% sua re-
ceita submetida ao RET. 

"No dia 2 de setembro último, os 
destaques ao texto foram votados e a 
tributação sobre lucros e dividendos 

caiu de 20% para 15%, o que é impor-
tante, pois a alta taxação desestimula 
o empreendedorismo no país. Inde-
pendentemente da mudança, o texto 
aprovado já traz uma importante mo-
dificação. Pois protegia empresário de 
micro e pequenas empresas que eram 
os grandes afetados na primeira versão 
do texto", explica Richard Domingos. 

Para enquadrar-se como Micro-
empresa, a empresa deve auferir re-
ceita bruta anual até o máximo de R$ 
360.000,00. Para enquadrar-se como 
Empresa de Pequeno Porte a empresa 
deve auferir receita bruta anual de no 
mínimo R$ 360.000,00 até o máximo 
de R$ 4.800.000,00. 

Assim, a tributação de dividendos 
fica das seguintes formas caso seja 
aprovada a proposta de Celso Sabino: 

• Empresas do Simples Nacional - Não se-

rão tributados lucros e dividendos; 

• Empresas optantes por outros regimes 
tributários - Os lucros e dividendos 
pagos a pessoa física residentes de 
até R$ 20.000,00 ao mês e por bene-
ficiário, por empresas tributadas no 
Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 
(não enquadradas nas restrições para 
com o Estatuto da Micro e Empresa de 
Pequeno Porte §3º do artigo 3º da LC 
123/2006) com faturamento até R$ 
4,8 milhões ao ano anterior, continua-
rão isentos imposto sobre lucro; 

• Empresas do Lucro Presumido com 
faturamento acima de 4,8 milhões 
de reais por ano - Tributação de 
15% independentemente do valor 
da divisão do lucro; 

• Empresas do Lucro Real - Tributa-
ção de 15% da divisão de lucros aci-
ma de R$20mil.
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Sebrae comemorou texto aprovado pela Câmara dos Deputados por preservar 
os direitos dos pequenos negócios

O Sebrae comemorou a aprovação, 
nesta quinta-feira (2), pela Câmara dos 
Deputados, do projeto que altera regras 
do Imposto de Renda (PL 2337/21). O 
texto aprovado não irá alterar as regras 
de distribuição de lucros das micro e 
pequenas empresas e segue agora para 
a apreciação do Senado.

“Para as micro e pequenas empre-
sas nada vai mudar. O titular ou sócios 
continuarão recebendo a distribuição de 
lucros que vem da empresa, desde que 
não ultrapasse os valores do lucro presu-
mido”, ressaltou o gerente de Políticas Pú-
blicas do Sebrae, Silas Santiago, que para-
benizou o trabalho realizado pelo relator 
do PL, deputado Celso Sabino (PSDB/

PA), e o presidente da Câmara dos Depu-
tado, Arthur Lira. Silas destacou ainda o 
trabalho do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, na condução da proposta.

Silas destacou que, em um próximo 
momento, deverá ser realizado um estu-
do de revisão do Simples Nacional pois 
as alíquotas do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) devem reduzir com o tempo. 
“Teremos que ver uma adequação das 
alíquotas dentro do Simples Nacional 
para compatibilizar com a situação das 
empresas que ficam fora desse sistema 
tributário. Teremos que fazer as contas 
e ver o quanto é necessário reduzir para 
acompanhar”, comentou Silas.

O projeto também prevê que as em-
presas que estão no Lucro Presumido, 
com um faturamento de até R$ 4,8 mi-
lhões, ou seja micro e pequenas, tam-
bém poderão distribuir lucros para seus 
titulares e sócios, com isenção na decla-
ração de Imposto de Renda da Pessoa 
Física, ficando limitada aos percentuais 
de 8% para o Comércio e Indústria, 16% 
para transporte de passageiros e 32% 
para os demais serviços. “Tanto as micro 
e pequenas empresas que estão no Lu-
cro Presumido ou no Simples Nacional 
não precisarão apresentar contabilida-
de, somente o livro caixa. Essa era uma 
outra demanda que tínhamos levado 
para os deputados e que foi atendida”, 
concluiu o gerente do Sebrae.

Novas regras do Imposto de Renda não 
interferem na distribuição de lucros 
das empresas do Simples Nacional

FIESP: reforma do IR precisa de mudanças 
O texto do PL 2.337, que reforma o 

Imposto de Renda, aprovado na Câma-
ra dos Deputados, precisa ser aperfei-
çoado. Alguns segmentos, sobretudo as 
empresas de médio porte, serão preju-
dicados, o que é inaceitável neste mo-
mento em que precisamos estimular a 
recuperação econômica e a geração de 
empregos. Dentre os pontos que neces-
sitam aprimoramento, destacam-se: 

A distribuição dos lucros acu-
mulados até 31/12/21 não pode ser 
tributada no novo sistema, pois os lu-
cros foram gerados quando não havia 
cobrança de imposto sobre dividen-

dos e as empresas pagavam 34% de 
tributos sobre o lucro. 

As empresas médias de lucro pre-
sumido, com faturamento superior 
a R$ 4,8 milhões, estão sendo pena-
lizadas porque em muitos casos a 
redução dos tributos sobre o lucro é 
inferior à taxação dos dividendos. Es-
sas empresas também deverão pagar 
mais impostos com a proposta de uni-
ficação do PIS/Cofins. Hoje, pagam 
3,65% sobre faturamento. 

O aumento de 4% para 5,5% da 
CFEM (Compensação Financeira so-

bre Exploração Mineral) - contrapar-
tida paga pelas empresas mineradoras 
à União, Estados e Municípios pela uti-
lização dos recursos minerais de seus 
respectivos territórios - impactará os 
preços de insumos da base das cadeias 
industriais, como minério de ferro, ní-
quel e cobre. Com isso, os aumentos 
serão repassados às cadeias produti-
vas, chegando ao consumidor. 

A Fiesp vai atuar fortemente pelas 
devidas modificações no Senado, pro-
movendo o necessário acordo para 
que Câmara mantenha os avanços em 
prol de toda a sociedade.
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Empresas brasileiras planejam expansão 
fora do país nos próximos anos, aponta 
estudo da FDC 
Pesquisa identifica que a pandemia não afetou planejamento de quem deseja 
expandir negócios ou mesmo iniciar a busca de novos mercados no exterior 

Os planos de expansão de negó-
cios das empresas brasileiras que 
já atuam fora do país ou mesmo da-
quelas que se preparam para iniciar 
a sua internacionalização não foram 
afetados pela pandemia da Covid-19, 
de acordo com a pesquisa Trajetórias 
de Internacionalização das Empresas 
Brasileiras 2021, realizada pela Fun-
dação Dom Cabral (FDC). Segundo o 
estudo, 78% das empresas planejam 
expansão ou grande expansão nos 
países onde já atuam e 71% planejam 
entrar em novos mercados nos próxi-
mos anos. 

Quando questionadas sobre a 
influência da pandemia em suas 
estratégias de internacionalização, 
70% alegaram que não foram afe-

tadas ou foram pouco afetadas pelo 
contexto da Covid-19. Para 57% das 
empresas, os resultados internacio-
nais melhoraram no atual contexto 
e para 64% das empresas os resulta-
dos domésticos melhoraram no atual 
contexto. 

"Em 15 anos da pesquisa, a cada 
edição, temos acompanhado o cresci-
mento no grau de internacionalização 
das empresas brasileiras. Isso indica 
maturidade na escolha de caminhos 
estratégicos de longo prazo e maior 
capacitação dos times para a con-
quista de novos mercados", explica a 
coordenadora do estudo, professora e 
pesquisadora do Núcleo de Estratégia 
e Negócios Internacionais da FDC, Lí-
via Barakat. 

O estudo foi realizado no período 
de 2020/2021 com 154 empresas. 
Entre as participantes, 49% respon-
deram que iniciaram operações do 
exterior, enquanto apenas 15% inter-
romperam este processo em algum 
país. Os principais mercados onde as 
empresas brasileiras expandiram sua 
atuação foram Estados Unidos, Ar-
gentina, Portugal, Uruguai, Colômbia, 
China e México. 

FORMAS DE ATUAÇÃO  
NO EXTERIOR

O principal modo de entrada pre-
tendido pelas empresas brasileiras 
para novas expansões é por meio da 
abertura de um escritório comercial 
(37,1%) e exportações (28,9%). O 
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fato aponta para o fortalecimento do 
comércio exterior contra a interna-
cionalização de operações via green-
field, quando se inicia a operação do 
zero, ou aquisição de planta produti-
va já existente (10,3%). 

"Mesmo com a taxa do câmbio do 
dólar mais alta, tornando mais caros 
os investimentos no exterior, as em-
presas estão planejando conquistar 
novos mercados. Além disso, essa 
desvalorização da nossa moeda favo-
rece as exportações. Por isso temos 
uma boa oportunidade de aproveitar 
estas exportações para criar bases e 
estabelecer bons relacionamentos co-
merciais", aponta a pesquisadora.

E a pesquisadora destaca ainda 
que a transformação digital pode con-

tribuir para este processo. "É possível 
ter novas formas de expor seu produ-
to ou serviço com o fortalecimento do 
e-commerce e do home-office. Nem 
sempre é preciso ter uma presença 
física fora do Brasil. A empresa pode 
atuar com o apoio de parceiros co-
merciais, ou mesmo com apoio de 
consulados, agências empresariais e 
da Apex, que é a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investi-
mentos". 

RANKING APONTA DE GRAU  
DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O estudo traz ainda o índice de 
internacionalização das multinacio-
nais brasileiras, que é avaliado de 
acordo com três indicadores: ativos, 
receitas, funcionários no exterior. A 

Fitesa lidera o ranking pelo grau de 
internacionalização pela 5ª edição 
consecutiva. Destacaram-se também 
a indústria química Artecola, que pela 
primeira vez aparece no pódio do 
ranking, com o 2º lugar pelo grau de 
internacionalização, e a CZM, empre-
sa mineira que lidera o ranking pelo 
índice de receitas. 

"Os resultados da pesquisa con-
tribuem para que as empresas ava-
liem as estratégias utilizadas por 
aquelas que já se encontram em um 
estágio mais avançado de internacio-
nalização. É uma oportunidade para 
refletir sobre o que é preciso avan-
çar em seu próprio processo de in-
ternacionalização e conhecer o que 
outras empresas têm feito", finaliza 
Barakat.

A Fundação Dom Cabral é uma es-
cola de negócios brasileira que há 45 
anos tem a missão de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da socie-
dade por meio da educação, capacita-
ção e desenvolvimento de executivos, 
empresários e gestores públicos. Em 
2020, a instituição ficou em 9º lugar 
no ranking de educação executiva do 
jornal britânico Financial Times. Desta 
forma, consolidou sua posição como a 
melhor escola de negócios da América 
Latina e a mais bem colocada do Bra-
sil. Somente em 2020 passaram pela 
FDC mais de 20 mil profissionais entre 
executivos, empresários e gestores pú-
blicos. No campo social, a FDC realiza 
iniciativas de desenvolvimento, capaci-
tação e consolidação de projetos, líde-
res e organizações sociais, contribuin-
do para o fortalecimento e o alcance 
dos resultados pretendidos por essas 
entidades. Dessa forma, em 2020 a 
escola executiva lançou o FDC - Centro 
Social Cardeal Dom Serafim, concebido 
para apoiar jovens em situação de vul-
nerabilidade social, empreendedores 
populares, organizações sociais e seus 
gestores, por meio do desenvolvimen-
to e capacitação.

1º 2º 

5º 6º 

3º 4º 

7º 8º 

9º 10º 

Top 10 das empresas no ranking 
de internacionalização
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Energia solar é solução em 
meio à crise hídrica
Consumidor comum, residencial, representa o topo da lista dos geradores 
da própria energia, totalizando 80% do total

A atual crise hídrica está gerando 
aumentos consecutivos na conta de 
luz. Para amenizar os impactos finan-
ceiros, consumidores vêm adotando a 
energia solar. Segundo a Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovol-
taica (Absolar), o Brasil tem mais de 
520 mil casas com sistemas de gera-
ção de energia solar. “Está cada vez 
mais fácil e mais em conta instalar as 
placas solares. A tarifa de energia está 
na bandeira vermelha desde junho. 
De janeiro a agosto, a conta ficou em 
média 16% mais cara no país”, revela 
Leandro Quintão, diretor e sócio da 
Amerisolar Brasil.

Não é apenas o aumento da conta 
de luz que estimula a instalação dessa 
energia renovável. A queda no preço 
dos equipamentos, que ficaram 90% 
mais baratos nos últimos dez anos, 
aliada à oferta crescente de linhas de 
financiamento, também influenciam 
na escolha. “A tecnologia empregada 
nos últimos anos permitiu o bara-
teamento da instalação do painel de 
energia solar em imóveis residenciais 
e comerciais. Com isso, o que antes 
era caro para ser instalado, agora 
proporciona ao proprietário mais 
economia já que a energia gerada é 
utilizada e todo o excedente é conver-
tido em créditos com a distribuidora 
de energia da região”, explica. 

A região sudeste foi registrada 
como uma das mais afetadas pela cri-
se hídrica. Para a Absolar, a energia 
solar é um grande concorrente para 
aliviar a crise hídrica no Brasil e eco-
nomizar com a conta de luz. “Pois a 
população aproveitaria novos recur-
sos para gerar energia, no caso, a for-
ça do próprio sol”, completa Leandro.

PARA VIDA TODA!

O mercado de energia solar reno-
vou e avançou com o tempo. Hoje, um 
produto que já foi visto como plano im-
possível e voltado para a elite, tornou-se 
mais acessível e democrático. “Existe um 
grande número de empresas especiali-
zadas no financiamento para a aquisição 

de energia solar, com retorno garantido 
sobre o investimento”, garante.

Outra grande vantagem de inves-
tir em energia solar é a durabilidade 
dos equipamentos. “A instalação de 
um módulo fotovoltaico pode fazer 
sua família economizar pelos próxi-
mos 25 anos”, finaliza Quintão.
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Pesquisa inédita revela que 90% 
dos consumidores confiam mais 
nas empresas com propósito 
Quatro fatores pesam muito fortemente nas decisões de compra: o comportamento 
ético, o tratamento aos funcionários, a autenticidade e o cuidado ambiental 

Com o objetivo de dimensionar 
o valor, o impacto e a percepção do 
propósito corporativo e seu nível de 
influência sobre o comportamento 
das pessoas, seja para consumir, re-
comendar ou trabalhar numa empre-
sa, a InPress Porter Novelli acaba de 
lançar o PPI Brasil 2021 ® (Purpose 
Premium Index), em parceria com 
o Instituto Brasileiro de Pesquisa e 
Análise de Dados (IBPAD). 

Baseado em metodologia desen-
volvida pela Porter Novelli Interna-
cional já aplicada em outros países, e 
adaptada à cultura brasileira, o estudo 
avalia também a reputação das maio-
res corporações que atuam no país e, 
mais profundamente, a dimensão rela-
cionada ao propósito e seus atributos. 

Do total de entrevistados, cerca de 
90% confiam mais em uma empresa 

com propósito, 88% preferem com-
prar marcas que defendem algo maior 
do que seus produtos e serviços e 76% 
dizem perceber quando uma empresa 
age de forma contrária aos seus valo-
res. Além disso, autenticidade, ética, 
tratamento aos funcionários e prote-
ção ao meio ambiente são os fatores 
ligados ao propósito que mais pesam 
na hora de escolher uma marca. 

"Com base nos resultados do 
PPI®, é possível entender o quanto 
os brasileiros estão atentos e inte-
ressados nos atributos e temas re-
lacionados ao propósito e com que 
intensidade esta dimensão afeta as 
atitudes dos públicos e a reputação 
das empresas. O estudo serve de refe-
rência sobre a visão e opinião pública 
a respeito do tema e é um importante 
insumo para formulação de estraté-
gias de gestão, posicionamento cor-

porativo, marketing e comunicação 
das empresas que operam no país", 
pontua Roberta Machado, CEO da In-
Press Porter Novelli. 

"É fundamental entendermos to-
dos os fatores que constroem a repu-
tação, em diferentes dimensões. Em 
um momento no qual a política está 
tão presente nas discussões, torna-se 
cada vez mais importante para mar-
cas e corporações entender a percep-
ção e a relevância do propósito para 
o seu público. A pesquisa dá ótimas 
diretrizes para isso", completa Max 
Stabile, diretor executivo do IBPAD. 

Foram realizadas duas rodadas 
da pesquisa, totalizando quase 4 mil 
entrevistas que revelam que, dos atri-
butos que compõem o propósito, o 
cuidado com as comunidades e a pre-
ocupação com o meio ambiente apa-
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recem como os dois mais importantes 
na opinião dos entrevistados. Entre 
as gerações, os Millenials tendem a 
valorizar mais a defesa de causas e a 
solidariedade, enquanto a geração X 
aprecia mais a contribuição social e o 
cuidado com as comunidades. As pes-
soas da classe DE e aquelas que pos-
suem ensino fundamental destacam-
-se por se importarem mais com a 
solidariedade e a contribuição social. 

EMPRESAS PESQUISADAS 

As 100 maiores empresas do 
ranking Valor 1000 (2020) foram 
apresentadas aos entrevistados, in-
cluindo as específicas de bancos, se-
guradoras e planos de saúde. Após a 
aplicação de um filtro de familiarida-
de, seguiram para a segunda etapa 55 
empresas, sobre as quais os entrevis-
tados declararam possuir conheci-
mento. Esta segunda rodada contou 
com uma amostra de 2.500 respon-
dentes, representativa do perfil de-
mográfico brasileiro. As duas etapas 
foram realizadas online nos meses de 
maio e junho deste ano. 

Para o grupo das 55 maiores em-
presas conhecidas pela população em 
geral, a pesquisa fornece dois princi-
pais indicadores (KPIs) - o Reputation 
Index e o Purpose Index. O primeiro é 
composto de duas outras dimensões: 
credibilidade e performance. Já o se-
gundo abrange cinco atributos-chave: 
contribuição social, solidariedade, 
defesa de causas, cuidado com as co-
munidades e cuidado com o meio am-
biente. As amostras foram ponderadas 
para que representassem - da forma 
mais próxima possível - a população 
brasileira em termos de gênero, faixa 
etária, classe e região. 

O estudo apontou um nível muito 
alto de relevância atribuída às ações 
voltadas ao propósito no contexto da 
pandemia. Afinal, a crise provocada 
pela Covid-19 elevou as expectativas da 
população em relação ao papel social 
das organizações e despertou a cons-
ciência das empresas sobre sua con-

tribuição para a sociedade. De acordo 
com o estudo, oito em cada 10 entre-
vistados consideram muito importante 
as empresas darem apoio e cuidado aos 
funcionários, clientes e comunidades. 

O PPI® também avalia a impor-
tância das outras duas dimensões da 
reputação corporativa - Credibilidade 
e Performance, dimensões interde-
pendentes que devem ser analisadas 
em seu conjunto, a fim de compor 
um quadro integral de percepção das 
empresas. Entre credibilidade e per-
formance, a primeira destaca-se por 
alcançar maior relevância, superando 
a segunda em 15 pontos percentuais 
nas menções de "muito importante". 
Isso evidencia que, na ótica dos en-
trevistados, os atributos relacionados 
ao caráter da organização, como inte-
gridade, são mais valorizados do que 
aqueles mais tangíveis, ligados ao ne-
gócio em si, como sucesso financeiro. 

É possível verificar que Empresas 
Com Propósitos (EcP) alcançam maior 
nível de engajamento dos entrevista-
dos, principalmente quanto à conexão 
emocional e à disposição em falar bem 
das empresas. Vale mencionar que o de-
sempenho de propósito e reputação das 
Top 55 apresenta diferenças por setor 
da economia, sendo que Veículos & Pe-
ças e Alimentos & Bebidas atingiram a 
melhor pontuação em ambos os índices. 

"O estudo revelou ainda uma alta 
correlação entre propósito e repu-
tação, chegando a 94%", diz Eraldo 
Carneiro, head de Propósito e Repu-
tação da InPress Porter Novelli. "Em 
outras palavras, quanto mais relevan-
te e percebido é o propósito de uma 
marca, mais forte é a sua reputação. 
Empresas que agem e se comunicam 
de acordo com seu propósito tendem 
a desfrutar de maior confiança e ad-
miração da sociedade", conclui ele. 

A InPress Porter Novelli é a maior 
agência de comunicação corporativa 
do Brasil no segmento privado. Tem 
um portfólio com mais de 150 clien-
tes, de diversos segmentos de merca-
do, mais de 400 funcionários e uni-
dades em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília e Belo Horizonte. Referência 
em inovação, a agência tem como foco 
transformar percepções e comporta-
mentos que impactem positivamente 
os negócios de seus clientes e respon-
dam aos anseios da sociedade. No 
principal estudo sobre o mercado de 
comunicação corporativa e relações 
públicas do Brasil, o PR Scope, se des-
taca em quesitos como planejamen-
to estratégico, serviços integrados, 
qualidade na entrega e capacidade 
criativa. A agência faz parte do Grupo 
Omnicom, um dos maiores grupos de 
comunicação do mundo, com presen-
ça em mais de 60 países.
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COVID 19: Esquecimento e falta de memória 
não querem dizer que seja Alzheimer

Recentemente, uma pesquisa di-
vulgada pelo Jornal Alzheimer's Asso-
ciation trouxe a informação de que a 
infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2 
pode aumentar o risco de problemas 
neurológicos a longo prazo. Com isso, 
os pesquisadores acreditam que a Co-
vid-19 pode causar declínio cognitivo 
e demência, além de um efeito pro-
longado no cérebro. 

 Segundo o PhD, neurocientis-
ta, psicanalista e biólogo Fabiano 
de Abreu, “a Covid-19, assim como 
outras doenças pulmonares, afetam 
o sistema nervoso e causam danos 
que podem resultar em sintomas 
como falta e dificuldade de memo-
rização. Alguns pacientes que foram 
infectados me procuraram preocu-
pados com a doença de Alzheimer. 
A falta de memória está relaciona-
da ao Covid-19 e não ao Alzheimer, 
mas se a pessoa tiver fenótipos da 
doença, isso pode adiantar o pro-
cesso da doença”. 

Já a neuropsicóloga Leninha Wag-
ner lembra que a morte de células 
cerebrais é o maior fator de prevalên-
cia para o Alzheimer, trazendo como 
principais sintomas: perda de funções 
cognitivas como, memória, orienta-
ção, atenção e linguagem. Além disso, 
ela observa: “É um equívoco pensar 
que Demência e Doença de Alzheimer 
são a mesma coisa. A primeira é uma 
Síndrome, e seus sintomas são carac-
terizados por disfunções do sistema 
cognitivo”. Para entender os efeitos 
do coronavírus sobre o cérebro, a 
comunidade científica atualmente 
tem estudado os efeitos colaterais e 
sequelas de pessoas que foram infec-
tadas pelo Covid 19, “principalmente 
aqueles que tiveram perda do paladar 
e olfato, com queixa frequente de fal-
ta de atenção e memória, confusão 
mental, dificuldade de concentração 

e localização espacial prejudicada”, 
acrescenta Leninha.

“São sintomas que apesar de 
guardarem semelhanças com Alzhei-
mer e Demência, não caracterizam 
essas enfermidades. Por isso, busque 
por especialistas neurologistas e neu-
ropsicólogos, afinal, um diagnóstico 
correto e precoce traz um prognósti-
co positivo”, completa Leninha.

O neurocientista Fabiano de 
Abreu recomenda que se a pessoa 
estiver com dificuldade de memori-
zação, “procure um profissional da 
saúde para uma terapia cognitiva. E 
se puder, faça testes genéticos para 
analisar as probabilidades do Alzhei-
mer. Sou a favor de todas as pessoas 
analisarem essas possibilidades in-
dependente de terem contraído a Co-
vid-19”, finaliza.
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COVID 19: Terceira dose da vacina, 
quem pode tomar?
Estados brasileiros estudam a possibilidade da aplicação e 10 deles 
já têm plano de reforço da imunização

Nos últimos dias, um assunto tem 
tomado conta dos noticiários, a apli-
cação da terceira dose do imunizan-
te contra o novo coronavírus. “Essa 
aplicação é estudada devido ao sur-
gimento das variantes, em especial, a 
delta”, revela o cardiologista e clínico 
geral Gilmar Reis.

A princípio, os primeiros a re-
ceberem a terceira dose serão os 
idosos acima de 70 e pessoas com 
a imunidade comprometida. “Essa 
dose extra deverá ser aplicada, pri-
meiramente, em idosos e pessoas 
imunossuprimidas — ou seja, que 
fazem tratamento para câncer ou do-
enças autoimunes”, afirma.

Ao todo 10 estados brasileiros já 
têm plano de imunização, com a ter-
ceira dose, são eles: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Ma-
ranhão, Minas Gerais, Roraima, Santa 
Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. 
A capital do Maranhão, São Luís, foi a 
primeira cidade a oferecer a dosagem 
extra, que começou no último dia 26.

COMBINAÇÃO DE VACINAS 

Algumas pessoas questionam so-
bre a administração de uma vacina de 
diferente fabricante da primeira e se-
gunda doses. Porém, essa preocupa-
ção pode ser descartada. “Os estudos 
sobre a terceira dose da vacina contra 
a Covid-19 são recentes, mas mos-
tram que a combinação de vacinas di-
ferentes tem apresentado resultados 
positivos”, defende o médico.

No último dia 25 de agosto, o Mi-
nistério da Saúde publicou a pasta 

sobre o reforço da imunização. Nela, 
específica que a aplicação deverá ser 
feita, preferencialmente, com uma 
dose da Pfizer, ou de maneira alter-
nativa, com a vacina de vetor viral da 
Janssen ou da AstraZeneca.

Em relação à vacinação dos indi-
víduos imunossuprimidos, há reco-
mendações. “A recomendação do Pla-
no Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19 (PNO), 
do Ministério da Saúde, afirma que os 
pacientes imunossuprimidos devem 
ser vacinados, quando a doença esti-
ver controlada ou em remissão, como 
também em baixo grau de imunos-
supressão ou sem imunossupressão, 
mas a pasta deixa claro que a decisão 
sobre a vacinação em pacientes com 
essas condições deve ser individuali-
zada”, finaliza.
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COVID 19: Mesmo após segunda dose 
de vacina, 76% das pessoas afirmam 
ter medo de novas variantes
Pesquisa realizada pela Doctoralia busca entender comportamento dos brasileiros após 
esquema vacinal completo. 52% dos entrevistados que tomaram a segunda dose se sentem 
confortáveis em estar na presença de grupos com mais de dez pessoas

Pesquisa realizada pela Doctora-
lia aponta que 76% das pessoas têm 
medo de novas variantes do Sars-
-CoV-2, mesmo após estarem 100% 
imunizadas contra o vírus. 1.726 
pessoas foram entrevistadas, a maio-
ria do sexo feminino, entre 36 e 45 
anos. Mundialmente, cerca de quase 
mil variantes do coronavírus já foram 
detectadas e uma média de 60 a 100 
circulam no Brasil.

Atualmente, existem quatro va-
riantes do coronavírus classificadas 
como preocupantes: alfa, beta, gama 
e delta. Outras cinco são chamadas de 
“variantes de interesse”, como a Mu, a 
última identificada que, inclusive, tem 
mutações que podem indicar resistên-
cia às vacinas, assim como a beta.

Porém, um dado que chama aten-
ção na pesquisa da Doctoralia é que 
mesmo com a insegurança em meio 
às variantes do vírus, 52% dos en-
trevistados responderam que, após 
completarem o esquema vacinal, se 
sentem confortáveis em estar na pre-
sença de grupos com mais de dez pes-
soas. Até 17 de setembro, 78.819.237 
brasileiros completaram o esquema 
vacinal, o que corresponde a 36,95% 
da população.

No entanto, ter tomado duas do-
ses da vacina não dispensa os cuida-
dos e as precauções com a pandemia. 
“O ideal é evitar aglomerações, uma 
vez que estamos falando de uma do-
ença de transmissão respiratória e 
nenhuma vacina é 100% eficiente”, 

explica Ricardo Paul Kosop (foto), in-
fectologista e membro da Doctoralia.

O especialista também alerta para 
a importância de não deixar de lado 
as medidas de segurança, no intui-
to de diminuir a circulação do vírus 
até que a maioria da população este-
ja vacinada e, consequentemente, a 
pandemia esteja sob controle. “Caso 
opte por encontrar outras pessoas, 
dê preferência a pequenos grupos e, 
se puder, que seja ao ar livre ou com 
o uso de máscaras bem ajustadas ao 
rosto”, completa.

Na pesquisa, quando questiona-
dos sobre as medidas de prevenção 
que seguiriam tomando, 37% afir-

maram que não abonarão o uso da 
máscara mesmo após a imunização 
completa, 34% continuarão utilizan-
do álcool em gel, 28% respeitarão o 
isolamento social e apenas 1% não 
pretende tomar nenhuma medida de 
prevenção. Aqui, mais de uma opção 
poderia ser selecionada.

Por último, outro dado que sur-
preendeu positivamente no levanta-
mento diz respeito à vacinação contra 
gripe, o qual aponta que 60% já se 
vacinou. Até 17 de setembro, 67% da 
população recebeu o imunizante, se-
gundo dados da Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a Influenza. “Isso 
é muito bom, já que a imunização 
contra a gripe evita a contaminação 
com outro vírus que também pode 
ser perigoso, além de facilitar o diag-
nóstico de quem desenvolver a Co-
vid-19, uma vez que os sintomas são 
semelhantes”, pontua o infectologista.

A Doctoralia é uma empresa do 
Grupo Docplanner, maior platafor-
ma de saúde do mundo. Presente em 
12 países, o grupo é responsável por 
atender 35 milhões de pacientes e 
processar mais de 4 milhões de agen-
damentos de consultas por mês, atu-
almente, possui mais de 2 milhões de 
profissionais de saúde em sua base, 
com um total de 4,5 milhões de ava-
liações de pacientes. A companhia foi 
fundada em 2012, na Polônia, e pos-
sui uma equipe de 1.400 funcionários 
nos escritórios de Varsóvia, Barcelo-
na, Istambul, Roma, Bolonha, Cidade 
do México e Curitiba.
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COVID 19 - Como o comportamento do 
consumidor foi afetado pela pandemia? 
Os novos hábitos de quem compra online e as tendências de crescimento do e-commerce 

A pandemia do novo coronavírus 
mudou efetivamente muitas dinâmicas 
em vários setores, mas a maneira como 
as pessoas se relacionam com certeza 
foi uma das mais afetadas. A forma de 
se adquirir produtos ou serviços foi re-
pensada, e muitas empresas correram 
para acelerar o processo de transfor-
mação digital, não ficar para trás, e di-
minuir o impacto na sua renda. Entre-
tanto, não foram apenas as empresas 
que tiveram que se adaptar a essa nova 
realidade: o comportamento do consu-
midor também foi moldado por ela. 

"As pessoas já haviam tido uma 
mudança de comportamento grande lá 
atrás, muita gente já tinha abandonado 
a telefonia e migrado para o chat como 
canal principal de comunicação. Com 
o advento da pandemia, as pessoas se 
viram obrigadas a aderir ao isolamento 
social, por segurança, e isso mudou o 
modo como as pessoas se relacionam 
com outras pessoas e, consequente-
mente, a maneira como as pessoas com-
pram", explica Mauricio Trezub, CEO da 
OmniChat, startup líder no segmento de 
implantação de chat-commerce. 

Uma pesquisa realizada pela Think 
With Google mostrou que 40% dos con-
sumidores começaram a comprar mais 
em comércios locais desde o início do 
isolamento social. Outra pesquisa, da 
IBOPE, mostrou que 87,5% das empre-
sas no Brasil aceleraram projetos de 
transformação digital, 92% estão rein-
ventando seu modelo de negócio por 
conta da pandemia e que 56% dos en-
trevistados acreditam que a situação in-
centivou o uso da tecnologia no dia a dia. 

"O desafio nesse momento foi enten-
der que apesar do digital ter crescido e 
muito, o consumidor está buscando cada 
vez mais um atendimento personalizado 

e humano. Eu brinco que o WhatsApp 
é o sistema operacional do brasileiro, e 
quando uma pessoa entra em contato 
com a sua empresa usando um canal de 
mensagens, ela espera um tratamento di-
ferenciado. Só no Brasil são 120 milhões 
de pessoas no WhatsApp, tornando o 
chat-commerce um serviço com muito 
potencial para ser explorado", diz o CEO. 

CONSUMIDOR É DIGITAL, MAS QUER 
EXPERIÊNCIA MAIS HUMANA 

Atualmente, a sociedade tem uma 
aderência cada vez maior pelas com-
pras online, isso foi moldado pela pan-
demia, que limitou as oportunidades de 
aquisição de muitos produtos conside-
rados não essenciais. O faturamento do 
comércio online no Brasil teve um cres-
cimento de 122% no acumulado do 
ano (janeiro a novembro de 2020), em 
relação ao mesmo período do ano de 
2019. Neste caso, movimentou cerca de 
R$115,3 bilhões, segundo o indicador 
de e-commerce da empresa Neotrust 
e da Câmara Brasileira da Economia 
Digital. Os dados não mentem, pelo me-
nos é isso o que mostra uma pesquisa 
realizada pelo Facebook, que apontou 
que 70% das experiências de compras 
são afetadas pela forma como o consu-

midor sente que está sendo tratado, e 
que 68% dos clientes desistem de uma 
empresa por se sentirem negligencia-
dos em um atendimento. A jornada do 
consumidor virou digital, e as marcas 
precisam se atentar na criação de es-
tratégias para esse novo modelo. 

"Um consumidor que vai atrás de 
uma empresa no WhatsApp não espera 
ter o mesmo atendimento de ir sozinho 
no e-commerce da marca. Quando você 
conecta essa pessoa com o vendedor da 
sua loja, ele espera que o atendimento 
seja o mais detalhado possível. É uma 
outra dinamicidade, um desafio mais 
complexo", pensa Mauricio. 

Para aquelas pessoas que já fizeram 
compras por chat e compararam com 
outros canais de e-commerce, existe um 
sentimento de maior confiança com a 
marca, além de acharem o tempo de res-
posta mais rápido, atendimento melhor e 
respostas mais honestas, diz a pesquisa 
"Facebook Seasonal Holiday Study". 

"Neste momento, é cada vez mais 
nítido que as empresas que não se 
adaptarem às novas demandas por 
parte de seus consumidores ficarão 
para trás e terão dificuldade em trazer 
uma experiência de compra adequada 
a essa nova expectativa que foi criada 
pela pandemia", finaliza Trezub. 

A OmniChat é uma startup líder em 
chat-commerce no Brasil. Fundada em 
2016, em Curitiba, pelos empreende-
dores Mauricio Trezub e Flávio Negrão, 
a empresa conta com mais de 10 mil 
vendedores utilizando a sua solução e já 
ajudou mais de 300 marcas no relacio-
namento com seus clientes, entre elas, 
Arezzo&CO, L'Oréal, O Boticário, Leroy 
Merlin, Havaianas, Track & Field, Swaro-
vski, RiHappy, entre outras. 
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Eudes Arantes Magalhães, Diretor Administrativo-Financeiro; Mercês Quintão Fróes, Diretora Comercial e de Relacionamento 
Institucional; Samuel Flam, Diretor-Presidente; Múcio Pereira Diniz, Diretor de Serviços Próprios e José Augusto Ferreira, 
Diretor de Provimento de Saúde)

Unimed-BH lança livro comemorativo aos 
50 anos e da sua atuação na pandemia

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

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

Atualmente, a Unimed-BH conta 
com um milhão trezentos e vinte mil 
vidas usufruindo dos seus serviços 
e há 8 anos consecutivos é indicada 
pela ANS – Agencia Nacional de Saú-
de como uma das melhores do Brasil.

50 anos de cuidado e dedicação 
à saúde. É com essa mensagem que a 
Unimed-BH lançou o livro comemora-
tivo aos seus 50 anos. Muito além da 
história da Cooperativa, as 396 pági-
nas retratam os avanços conquistados, 
e ainda, contam em detalhes como 
foram as ações para o enfrentamento 
da pandemia da COVID-19, uma das 
maiores crises sanitárias da história 
recente da humanidade. O livro co-
memorativo traz uma linha do tempo 
fotográfica, com fatos e fotos desde a 
criação da Unimed-BH em 1º de abril 
de 1971. “Há 50 anos, pelas mãos de 
152 médicos pioneiros, começava a 

ser escrita a história da Unimed-BH. 
Hoje, nos orgulhamos em fazer parte 
de uma robusta cadeia da saúde, com 
mais de 5 mil médicos cooperados e 
340 prestadores de serviço, distribuí-
dos por hospitais, clínicas e laborató-
rios próprios e credenciados. E, prin-
cipalmente, nos orgulhamos em ser a 
escolha de mais de 1,3 milhão de clien-
tes”, ressalta o diretor-presidente da 
Unimed-BH. O jornalista, doutor em 
Literatura e Presidente da Academia 
Mineira de Letras, Rogério Faria Tava-
res, destacou a importância da publi-
cação, no momento em que a Unimed-
-BH festeja o seu cinquentenário.

A UNIMED-BH é uma das 
vencedoras do XXIII Prêmio 

Minas – Desempenho Empresarial 
– Melhores e Maiores Empresas – 

MercadoComum – 2021, realizado 
por esta publicação.
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COVID 19 - Sequelas neurológicas de amplo 
espectro são observadas em pacientes 
infectados por Covid-19
O sistema nervoso pode ser comprometido de forma direta ou secundária, 
que vão de dores musculares a um AVC

Muito tempo passou desde que a 
pandemia da Covid-19 se tornou uma 
realidade, mudando hábitos indivi-
duais e coletivos em todo o mundo. O 
comportamento do coronavírus, en-
tretanto, continua surpreendendo a 
comunidade científica. O que se sabe 
até o momento é que, além dos sinto-
mas iniciais e do comprometimento 
dos pulmões, a infecção pelo corona-
vírus pode deixar sequelas neurológi-
cas importantes, que variam de leves 
a graves. É o que explica o neurologis-
ta da BP – A Beneficência Portuguesa 
de São Paulo, Fernando Freua.

No início da pandemia, alguns sin-
tomas chamaram atenção por serem 

inusitados, como a anosmia (perda 
do olfato), que foi rapidamente asso-
ciada à infecção por coronavírus. Mas 
em algumas pessoas esse sintoma 
pode perdurar por meses. Segundo 
Freua, há algumas teorias, ainda em 
discussão, sobre o motivo pelo qual o 
coronavírus afeta a capacidade olfati-
va, mas algumas pessoas precisam de 
reabilitação – feita com treinamento 
olfatório - para recuperar a capacida-
de de sentir odores.

As manifestações neurológicas 
resultantes da Covid-19 são as mais 
prevalentes, depois das respirató-
rias. Elas podem ser o surgimento ou 
agravamento de enxaquecas, dores 

musculares persistentes, crises con-
vulsivas, perda de memória recente, 
dificuldade de concentração e confu-
são mental. “A confusão mental pode 
ser provocada por uma resposta in-
flamatória do organismo à infecção 
ou pela encefalopatia provocada pelo 
vírus. Um estudo francês, realizado 
com imagem funcional, que avalia o 
metabolismo cerebral, verificou certo 
declínio cognitivo em pacientes pós-
-Covid. Mas há relatos inclusive de pa-
cientes que desenvolveram síndrome 
parkinsoniana também e isso é, pro-
vavelmente, por ação direta do vírus 
no Sistema Nervoso Central. Então, o 
espectro das sequelas neurológicas 
do paciente infectado por Covid-19 é 
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muito amplo”, afirma o médico.

Outra complicação que pode 
ocorrer é a síndrome de Guillain-
-Barré, que é a inflamação das raízes 
nervosas, que pode gerar perda de 
sensibilidade, perda de força e, se 
não tratado da maneira correta, pode 
levar o paciente à deficiência respira-
tória grave. Existem alguns casos de 
Guillain-Barré Atípico, também, que 
afeta o Sistema Nervoso Autônomo e 
pode levar a oscilações da frequência 
cardíaca e da pressão arterial.

O quadro conhecido como “des-
pertar difícil”, segundo Freua, se 
tornou frequente em pacientes com 
quadro mais grave da doença e que fi-
caram internados e sedados por mui-
to tempo. “Nesses casos, quando se 
retira a sedação, o paciente demora 
um pouco mais do que o normal para 
acordar ou voltar a um sistema neu-
rológico de alerta”, comenta.

OCLUSÃO VASCULAR

Mas o neurologista acredita que a 
complicação neurológica mais preo-
cupante da infecção por Covid-19 está 
ligada a obstruções vasculares. “Para 
mim o sintoma mais preocupante da 
doença ocorre por uma ação indireta 
do vírus em pacientes que têm o que a 
gente chama de tempestade citotóxi-

ca, uma resposta inflamatória muito 
exacerbada à infecção. Esses pacien-
tes ficam com sangue pró-coagulante, 
o sangue fica com uma facilidade 
maior de coagular. Nesse caso, veias 
ou artérias cerebrais podem ser oclu-
ídas e o dano pode ser fatal.”

As oclusões vasculares provo-
cadas pela resposta infecções por 
Covid-19 constituem outro espectro 
amplo de desdobramentos perigosos 
da doença, conforme explica Freua: 
“No começo da pandemia nós vi-
mos pacientes jovens, na terceira ou 
quarta década de vida, com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) hemisférico, 
perdendo metade de um hemisfério 
cerebral por conta de uma oclusão 
de vasos cerebrais. Houve relatos 
de pacientes que tiveram oclusão na 
chamada artéria espinal anterior, que 
resultou em infarto na medula e fica-
ram paraplégicos por conta dessas 
complicações vasculares”.

O neurologista explica que ainda é 
difícil predizer qual paciente infecta-
do por Covid-19 está mais propenso 
a desenvolver esses incidentes secun-

dários ou ficar com sequelas. ”Cada 
caso deve ser observado atentamen-
te, sob diversos aspectos, já que, com 
exceção dos casos em que o paciente 
já tem um histórico tromboembólico, 
a infecção pode tomar rumos muito 
diferentes”, explica Freua. 

Reconhecida pela revista Newswe-
ek como uma das melhores institui-
ções de saúde do mundo, a BP – A Be-
neficência Portuguesa de São Paulo é 
um hub de saúde privado que compõe 
o grupo de 6 instituições de excelência 
brasileiras reconhecidas pelo Minis-
tério da Saúde e integra o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Insti-
tucional do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS), realizando projetos de 
educação, pesquisa, avaliação de tec-
nologias, gestão e de assistência espe-
cializada voltados ao fortalecimento e 
à qualificação do SUS em todo o País.
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Alzheimer: Uma perspectiva para 
o tratamento da doença 

A doença de Alzheimer atinge 
5% da população com mais de 65 
anos – ou 1,4 milhão de pessoas no 
Brasil. Ela provoca a perda de fun-
ções como memória, raciocínio, juízo 
crítico e orientação, podendo levar à 
desorientação espacial, alterações de 
comportamento e dificuldades para 
a realização de tarefas corriqueiras, 
como se alimentar ou se vestir.

Em fases mais avançadas, o pa-
ciente passa a não reconhecer pa-
rentes e amigos, até ficar totalmente 
dependente.

“A pessoa torna-se incapaz de 
aprender novas informações. Essa 
alteração de memória é justamente 
para as novas informações, os fatos re-
centes. A memória de acontecimentos 
antigos continua bastante preservada, 
no início. O paciente pode ainda não 
reconhecer lugares que antes eram fa-
miliares, se perder em datas e também 
apresentar quadros de depressão, apa-
tia, surtos de agressividade, delírios de 
roubo e mania de perseguição”, explica 
Jerusa Smid, doutora em ciências pelo 
Departamento de Neurologia da Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), neurologista 
do Grupo de Neurologia Cognitiva e 
do Comportamento (GNCC) da Divisão 
de Clínica Neurológica do Hospital das 
Clínicas da FMUSP e coordenadora do 
Departamento Científico de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimento da Aca-
demia Brasileira de Neurologia (ABN).

Até o momento, a literatura médi-
ca não descobriu as causas da doença. 
Sabe-se, no entanto, que é preciso dar 
atenção às proteínas Beta-amiloide, 
que são consequências de parte da 
degradação celular. Elas se acumulam 
no cérebro de pessoas mais idosas e 
ainda mais nas acometidas por Al-
zheimer.

Provavelmente são produtos de 
um mecanismo de reparação celular 
irregular e, por isso, se acumulam em 
grande quantidade nesses grupos. 
Não são a causa exclusiva do Alzhei-
mer, nem sua única consequência, 
apenas um dos componentes da sua 
fisiopatologia.

CAMINHO

Como não tem cura, os especia-
listas se empenham em fazer o diag-
nóstico precoce e trabalham no sen-
tido de aplicar medidas consideradas 
preventivas para retardar o avanço da 
enfermidade. Mas um novo medica-
mento, aprovado pela FDA (Food and 
Drug Administration, o órgão regula-

tório americano, equivalente a Anvisa 
no Brasil), vem agitando o cenário 
científico, oscilando entre a expecta-
tiva de um tratamento inédito para a 
doença e certa limitação em torno da 
descoberta.

A droga em questão é o Aduca-
numab – anticorpo monoclonal que 
atual sobre o acúmulo de proteína 
beta-amiloide no cérebro –, que foi 
submetido a dois estudos clínicos, 
fase 3, prospectivos e controlados. 
Eles chegaram a ser interrompidos 
porque o remédio parecia não fazer 
efeito. Mas, segundo o fabricante do 
medicamento, depois da parada, uma 
análise mais profunda das informa-
ções de um dos trabalhos encontrou 
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resultados positivos. E foi a partir 
daí que o FDA deu parecer positivo. 
Nessa retomada, o estudo apontou 
melhora na avaliação laboratorial de 
imagem dos pacientes com a doença 
de Alzheimer, porém sem benefício 
clínico objetivo.

“A conclusão a que se chegou é que 
o medicamento atua sobre o acúmulo 
da substância beta-amiloide no cérebro 
de pacientes com deficiência cognitiva 
leve. O remédio diminui o acúmulo. No 
entanto, não mostrou eficácia clínica 
nem benefício evidente para os pacien-
tes, que não tiveram melhora da cogni-
ção, a despeito de haver uma melhora 
no exame”, explica Jerusa Smid.

A polêmica começou logo após a 
aprovação pelo FDA, que desde 2003 
não aprovava nenhuma medicação 
para a doença. Principalmente porque 
o painel responsável pela avaliação, 
em sua maioria, votou contra. E mes-
mo assim o medicamento – adminis-
trado por meio de infusão intravenosa 
– recebeu sinal verde. Por se tratar de 
uma droga de uso crônico, que vem 
gerando expectativa social e popula-
cional, com um resultado alvissareiro, 
mas que deve ser interpretado com 
cautela, alguns especialistas – inclusi-
ve no Brasil – avaliam como arriscada 
a utilização em larga escala, ainda mais 
imaginando-se o uso de longo prazo.

 “Faltam mais estudos com resulta-
dos positivos, porque esse foi o único 
em que mostrou redução da patologia 
da doença de Alzheimer. Mas sabemos 
que nem sempre reduzindo a patolo-
gia haverá um ganho clínico na vida 
diária do paciente. Então o trabalho 
precisa ser replicado. Por isso o órgão 
regulatório dos Estados Unidos obri-
gou a realização de um novo estudo. 
E quando você pede para fazer um 
estudo na fase 4, enquanto as pesso-
as estão usando, são pacientes mais 
do dia a dia do cuidado com a doença, 
qualquer que seja ela. Porque esses es-
tudos iniciais são feitos com indivídu-
os que não têm outras comorbidades, 
não têm doenças clínicas graves e não 

tomam muitas medicações”, diz a neu-
rologista Sônia Brucki, especialista da 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo e da Academia Brasi-
leira de Neurologia (ABN).

 PESQUISAS

Na fase 4 (que testa a medicação 
em um grupo maior de pessoas), a pes-
quisa deve ir atrás de mostrar eficácia 
clínica e esclarecer efeitos colaterais. 
Afinal, os avaliadores do Aducanumab 
também perceberam que, na dose 
mais alta, cerca de 40% dos pacientes 
tiveram efeitos colaterais, como incha-
ço ou sangramento cerebral.

“Antes de se falar em qualquer 
medicamento, é preciso um diagnós-
tico muito bem definido de doença de 
Alzheimer porque existem outras en-
fermidades que podem parecer com 
ela. Temos que pedir ressonâncias 
magnéticas periódicas e encontrar 
um biomarcador bastante efetivo na 
doença de Alzheimer. Por isso, em re-
lação a esse novo tratamento, por en-
volver muitas coisas, os especialistas 
em demência ainda estão reticentes”, 
argumenta Sonia Brucki.

“A medicação não foi avaliada 
pela Anvisa. Ou seja, nem a temos por 
aqui. Além disso, até o momento, foi 
usada apenas em fase bem leve da do-
ença ou em pré-demência (cognitivo 
leve). Talvez esse trabalho mais am-
plo possa revelar melhores resulta-
dos. Se acontecer, vai ser muito legal. 
Mas o fato é que ainda não mostrou”, 
reforça Jerusa.

Até o momento só existem me-
dicamentos que atuam na qualidade 
de vida de pessoas com Alzheimer: 
melhoram comportamento ou ciclo 
sono-vigília ou agressividade ou dis-
posição ou apatia.

FUTURO

A doença começa muito antes dos 
primeiros sintomas. Isso porque temos 
uma “reserva cognitiva”, uma “resili-

ência cerebral”. Nessa fase, acontecem 
ainda bastante sinapses e a ela vai avan-
çando, mas sem manifestar problemas.

Inicialmente, o Alzheimer acomete 
a região do hipocampo, que é portão 
da memória. No quadro primário, que 
é chamado comprometimento cogni-
tivo leve, o indivíduo percebe que sua 
memória está deteriorando. O primei-
ro sintoma, na maioria dos pacientes, 
é esquecimento para eventos recentes, 
enquanto fatos remotos seguem pre-
servados. Às vezes, a pessoa é incapaz 
de lembrar o que almoçou ontem, mas 
lembra com detalhes de sua casa de in-
fância, por exemplo. E isso vai levando 
a perda de independência e autono-
mia. Com a evolução da doença, outras 
regiões do cérebro vão sendo acometi-
das e mais alterações cognitivas ocor-
rendo, piorando a qualidade de vida.

Como a doença está bastante as-
sociada ao envelhecimento, especia-
listas recomendam olhar para pesso-
as muito antes disso: aos 20, 30 anos 
e não aos 70. É preciso investir em 
uma melhor qualidade de envelheci-
mento cerebral desde jovem.

Uma pesquisa publicada na revista 
cientifica “The Lancet”, no ano passa-
do, aponta como medidas preventivas: 
manter o nível de açúcar no sangue e o 
peso para evitar diabetes; obter o má-
ximo de educação escolar na infância; 
manter-se cognitivamente ativo, por 
meio de leituras, jogos e aprendendo 
coisas novas; controlar a depressão; 
gerenciar o estresse; ter a pressão ar-
terial sob controle, especificamente 
a partir dos 40 anos; examinar perda 
de audição ao longo da vida; praticar 
regularmente atividades físicas; seguir 
uma alimentação saudável, balanceada 
e rica em vitamina C; evitar exposição à 
poluição do ar e ao fumo; não abusar de 
bebidas alcoólicas; buscar ter um sono 
de qualidade, entre outros cuidados.

“São ações consideradas preventi-
vas para retardar a doença, já que não 
há como evitá-la”, finaliza a neurolo-
gista Jerusa Smid.
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Ansiedade: distúrbio tão pandêmico 
quanto o coronavírus
Segundo OMS, uma em cada 13 pessoas sofre com esta enfermidade. Medicamento à base 
de cannabis tem apresentado bons resultados e atraído atenção de médicos e pacientes

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) uma em cada 13 pessoas 
no mundo todo vive com ansiedade, 
sendo este o distúrbio de saúde men-
tal mais comum que existe. Trata-se de 
uma situação tão pandêmica quanto o 
coronavírus devido a quantidade de 
pacientes com esta enfermidade. Para 
quem sofre desse mal, encontrar um 
método seguro e eficiente para tratar 
os sintomas é uma prioridade. O uso 
de psicofármacos no tratamento de 
transtornos mentais se popularizou 
na medicina por volta dos anos 1950. 
No entanto, os medicamentos existen-
tes nem sempre funcionam como de-
veriam e ainda trazem efeitos colate-
rais tão ruins quanto os causados pelo 
próprio distúrbio. 

Os ansiolíticos não atuam na 
causa e sim nos sintomas da ansie-
dade.  E os efeitos colaterais mais 
comuns associados a esse tipo de 
medicamento são perda de memó-
ria, fadiga, sedação, sonolência, 
falta de coordenação motora, dimi-
nuição da concentração, da atenção 
e dos reflexos. Existe também a pos-
sibilidade de dependência, crises de 
abstinência e efeito rebote, que é o 
retorno dos sintomas mesmo após o 
tratamento. 

Para piorar, a pandemia de Co-
vid-19 contribuiu para que esse 
distúrbio aumentasse na população. 
É o que revela estudo sobre com-
portamentos realizado no Brasil, em 

2020, pelo Instituto de Comunicação 
e Informação Tecnológica em Saúde 
(Icict/Fiocruz), em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais e a Universidade Estadual de 
Campinas. 

O levantamento chegou à conclu-
são de que, durante o primeiro ano 
da pandemia da Covid-19 no Brasil, 
o sentimento frequente de tristeza e 
depressão atingiu 40% dos adultos, 
e a sensação de ansiedade e nervo-
sismo foi reportada por mais de 50% 
deles. Adolescentes não passaram 
incólumes. Cinquenta por cento re-
lataram problemas no estado de âni-
mo. A pesquisa coletou informações 
de 44.062 adultos e 9.470 adolescen-
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tes de 12 a 17 anos. 

Neste cenário, os remédios pro-
duzidos à base de cannabis têm se 
mostrado uma alternativa viável e 
mais eficiente. Há relatos positivos de 
pacientes que fazem tratamento com 
canabidiol, conhecido pela sigla CBD. 
É o caso da executiva carioca Bruna In-
furna, 43 anos, que viveu períodos de 
muita ansiedade e de insônia este ano. 
Com vida corrida e muitas viagens in-
ternacionais, Bruna já sofria com es-
ses problemas. Mas eles se agravaram 
durante a pandemia. O home office e 
as muitas horas em frente ao compu-
tador fizeram a ansiedade e as noites 
de insônia aumentarem. 

“Passei também a sentir dores 
no pescoço em função da má pos-
tura e aquela sensação horrorosa 
de fadiga tecnológica, que traz ar-
dência nos olhos, exaustão e dificul-
dades de se desconectar. Procurei 
ajuda de especialistas porque sou 
completamente contra os remédios 
para dormir, indutores de sono e 
ansiolíticos”, conta Bruna. Foi quan-
do ela começou a se tratar com o dr. 
Thiago Braga, clínico geral, que atua 
pela plataforma Medicina In, clínica 
virtual que reúne médicos de di-
versas áreas (neurologia, pediatria, 
psiquiatria, entre outras) especia-
lizados em tratamentos à base de 
cannabis medicinal. 

Antes, a executiva tentou trata-
mento com melatonina, mas além 
de não resolver, acordava com sen-
sação de ressaca e indisposição para 
praticar exercícios físicos. “Faço 
tratamento com canabidiol desde 
maio deste ano. Minha vida mudou 
bastante. A ansiedade diminuiu e a 
qualidade do sono melhorou demais 
e isso fez toda a diferença na dispo-
sição. Atualmente consigo ter uma 
rotina de atividade física para forta-
lecimento muscular”, diz. 

O médico que receitou e acompa-
nha o tratamento de Bruna explica 

que o canabidiol é eficiente porque é 
capaz de se conectar com receptores 
específicos do cérebro, que atuam di-
retamente no humor e na disposição 
das pessoas. “Essa conexão possibi-
lita ao CBD diminuir as reações do 
sistema nervoso. É uma substância 
usada terapeuticamente para tratar 
doenças psiquiátricas ou neurodege-
nerativas porque tem ação antipsicó-
tica e neuroprotetora”, afirma Braga. 

No entanto, o CBD é um medica-
mento sem dosagem padrão. E por 
esta razão precisa de acompanha-
mento constante para que a dose 
seja acertada aos poucos. O organis-
mo reage de forma diferente confor-
me o paciente. Há quem precise de 
quantidade maior ou menor. E como 
os médicos da Medicina In atuam a 
distância, por meio de teleconsulta, 
a plataforma oferece ferramentas de 
apoio para que o profissional tome 

decisões corretas como se estivesse 
em uma consulta presencial. 

“São ferramentas para os médi-
cos, como calibragem de dosagem, 
prescrição digital, material de apoio 
clínico e encontros científicos. Além 
de canais que possibilitam o acom-
panhamento constante do tratamen-
to, como uma ferramenta que facilita 
a comunicação com o paciente”, afir-
ma Darwin Ribeiro, diretor e cofun-
dador da Medicina In.

Medicina I é um hub médico on-
-line composto por profissionais ex-
perientes na prescrição de Cannabis, 
com a missão de oferecer tratamen-
tos pensados sob medida para as 
necessidades de cada paciente, além 
de capacitar constantemente novos 
profissionais que possam democra-
tizar o conhecimento e acesso aos 
benefícios da Cannabis.
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Planos de Saúde: Guia de portabilidade 
para auxiliar consumidor na mudança 
é lançado pela ANAB
Material desenvolvido pela associação traz dicas, passo a passo e orientações 
financeiras para o dinheiro economizado com o recurso 

Em tempos de crise sanitária e fi-
nanceira, o brasileiro tem se desdobrado 
para equilibrar o orçamento sem abrir 
mão do plano de saúde. Em julho o setor 
registrou o total de 48,4 milhões de be-
neficiários, o maior número desde 2016 
segundo a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). Na mesma medida, o 
interesse pela portabilidade de carências 
cresceu 42% de janeiro a julho deste ano. 
O recurso permite a mudança de plano 
sem a necessidade de novos prazos para 
utilização dos serviços. 

Para auxiliar o consumidor no pro-
cesso de portabilidade, a Associação 
Nacional das Administradoras de Be-
nefícios (ANAB) acaba de lançar o Guia 
de Portabilidade dos Planos de Saúde, 
um material online e gratuito com to-
das as informações necessárias para o 
beneficiário solicitar a mudança. 

"Ter plano de saúde hoje é um dos 
maiores desejos de consumo do brasi-
leiro, atrás apenas da casa própria e de 
educação. Enquanto o número de novos 
usuários cresce, vemos também uma 
parcela de pessoas que buscam uma 
solução para manter o plano, especial-
mente em virtude do preço. O guia da 
ANAB chega para mostrar ao consumi-
dor que ele tem direito à portabilidade 
e que ela pode ser uma alternativa para 
reduzir valores e alinhar uma cobertura 
mais adequada às necessidades", expli-
ca Alessandro Acayaba de Toledo, advo-
gado especializado em direito na saúde 
e presidente da Associação Nacional das 
Administradoras de Benefícios (ANAB). 

O guia da ANAB foi dividido em sete 
capítulos. Com uma linguagem didática, 

o consumidor vai entender o contexto 
legal da portabilidade, as vantagens 
para quem decide aderir, orientações 
para análise de caso, passo a passo do 
procedimento e dicas sobre segurança 
de dados. O material traz ainda um ca-
pítulo de orientações financeiras para 
quem deseja colocar as contas em dia 
com o dinheiro economizado no plano. 
As dicas são uma colaboração da Fiduc, 
uma fintech de investimentos e plane-
jamento financeiro. 

Por fim, o material traz ainda de-
poimentos de beneficiários que fize-
ram a portabilidade e hoje desfrutam 
de um plano mais acessível e ajustado 
a sua realidade. É o caso da aposentada 
Salua Assad Abirad, de São Paulo. Ela 
possui um plano coletivo por adesão e 
conseguiu reduzir quase pela metade 
o valor do plano após buscar o supor-
te da administradora de benefícios 
Qualicorp. "Hoje, o plano de saúde é a 
minha prioridade, mas estava ficando 
muito caro. Estou muito contente com 
a mudança, porque eu estava pagando 

a mais por alguns serviços que eu nem 
utilizava e que não fazem diferença 
para mim", explica. 

Desde o início da pandemia, as ope-
radoras de planos de saúde criaram ao 
menos 40 portfólios de produtos para 
atender as demandas do consumidor. 
"A ANAB, como representante no seg-
mento de planos coletivos por adesão, 
incentiva o lançamento de novas op-
ções para o consumidor. Exemplo disso 
são os planos com redes credenciadas 
de alcance regional e até operadoras 
que possuem suas próprias clínicas e 
centros de atendimento ao paciente. 
Tudo isso contribui para a redução de 
valores", finaliza Alessandro. 

O papel das administradoras de 
benefícios - A ANAB representa as em-
presas que fazem a gestão e comercia-
lização de planos de saúde coletivos, 
aquela em que o benefício é vinculado a 
alguma empresa ou entidade de classe 
a que o consumidor pertença. De acor-
do com a ANS, há 168 administradoras 
de benefícios cadastradas no país. 

Levantamento da ANAB aponta 
que, nos últimos 8 anos, quem tinha 
uma administradora de benefícios na 
gestão do plano de saúde pagou R$ 6 
bilhões a menos de reajuste das ope-
radoras. Esse valor representa a dife-
rença entre o pedido pelas operadoras 
para o reajuste anual e o efetivamente 
cobrado dos clientes das administra-
doras de benefícios após a atuação 
dessas empresas na negociação em 
prol dos consumidores. Uma redução 
de 54%, gerando uma economia men-
sal por beneficiário de R$ 131.
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Paradoxo na pandemia: recuperação 
judicial é uma opção para hospitais 
em meio à crise sanitária 
Com o foco no combate à Covid-19, o cancelamento das cirurgias eletivas e a 
redução da procura por atendimento presencial colocam hospitais em risco 
de falência. Recuperação judicial é uma saída, aponta especialista 

Tratar de falência de hospitais 
em meio a uma pandemia parece 
até mesmo ironia. Mas a realidade é 
que, com todos os esforços e recursos 
voltados ao inimigo principal, a Co-
vid-19, hospitais que não são centros 
de referência para o tratamento da 
doença acabaram por cair no limbo e 
correm risco de fecharem as portas. 
No Paraná, ainda em 2020, o cenário 
já era preocupante: o movimento na 
emergência, as internações, as cirur-
gias, consultas, exames e todos os 
procedimentos registraram uma que-
da inédita de até 80%. Neste contex-
to, a recuperação judicial, que prevê a 
renegociação de dívidas na justiça e a 
reestruturação de empresas, aparece 
como uma possível solução. 

As medidas de isolamento social 
fizeram com que as pessoas ficassem 
mais tempo em casa e, com receio 
de se contaminarem, o hospital pas-

sou a ser o último dos lugares a ser 
frequentado - a não ser em casos de 
extrema urgência. Seja pelo adiamen-
to por medo do ambiente hospitalar 
ou pela restrição dos leitos de inter-
nação para a Covid-19, os procedi-
mentos não-emergenciais acabaram 
ficando em segundo plano: de acordo 
com a Associação Nacional de Hospi-
tais Privados, os exames e consultas 
eletivas previstos para 2020 foram 
reduzidos em 32%. 

Com a ascensão da variante Del-
ta e a vacinação a passos ainda len-
tos no país, a situação é de incerteza 
para a sociedade e, também, para os 
hospitais. As instituições de saúde 
particulares, por sua vez, contam com 
a Lei de Recuperação Judicial e Falên-
cias (Lei Federal nº. 11.101/2005) 
como um mecanismo legal que pode 
auxiliá-las em situações de crise ou 
instabilidade financeira. Atualizada 

em 2020 pela Lei Federal nº 14.112, a 
legislação garante, dentre outros pon-
tos, a possibilidade de conciliação ou 
mediação prévia com os credores sob 
a proteção do stay period por 60 dias, 
ou seja, as ações ou execuções contra 
a empresa ficam suspensas nesse pe-
ríodo pré-processual, protegendo o 
patrimônio e o caixa da empresa. 

Contudo, cabe ressaltar que tal 
legislação aplica-se somente a em-
presas específicas e cuja finalidade é 
a auferição de lucros, além de serem 
necessários seguir alguns critérios 
legais e documentais do negócio. Se-
gundo o advogado e especialista em 
recuperação judicial e reestruturação 
empresarial, Alcides Wilhelm: "A Lei 
de Recuperação e Falência foi criada 
com um objetivo claro de manter a 
atividade produtiva em funcionamen-
to. Uma empresa que não está em ati-
vidade não preenche os requisitos da 
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lei para pedir a recuperação judicial, 
fazendo-se necessário que ela conti-
nue ativa gerando empregos, riqueza 
e renda, pois somente assim conse-
guirá pagar seus credores". 

A lei estabelece que podem usu-
fruir da recuperação judicial empresas 
que exerçam atividades há pelo menos 
dois anos e que, obviamente, tenham 
registro na junta comercial. Junta-se 
a isso, o fato de que elas não podem 
ter recorrido à recuperação judicial 
nos últimos cinco anos e, ainda, que 
seu administrador não pode ter sido 
condenado por crimes falimentares e, 
caso tenha sido, já deve estar reabilita-
do. Segundo o texto da lei, não podem 
ser beneficiados pela recuperação ju-
dicial empresas públicas, sociedades 
de economia mista, instituições finan-
ceiras, cooperativas de crédito ou con-
sórcio, planos de assistência de saúde, 
seguradoras e outras entidades que 
sejam equiparadas a estas citadas. 

BRECHAS NA LEI: O CASO DE 
PLANOS DE SAÚDE E HOSPITAIS 
SEM FINS LUCRATIVOS 

Ainda que em sua redação origi-
nal a lei estabeleça claramente que se 
destina a empresas específicas, não 
são poucos e recentes os casos de ins-
tituições não englobadas nos crité-
rios legais previstos que conseguiram 
o aval da justiça para terem acesso ao 
benefício. Em 2018, em uma decisão 
inédita, a Unimed Petrópolis (RJ) teve 
seu pedido de recuperação judicial 
aceito e abriu uma brecha para a aná-
lise dos casos que não estão milime-
tricamente enquadrados nos requisi-
tos da legislação. Outro caso relevante 
foi do clube de futebol Figueirense, de 
Florianópolis (SC), que também teve 
acesso aos benefícios da lei. 

Segundo Alcides Wilhelm, algumas 
atividades possuem particularidades 
próprias como, por exemplo, o grupo 
de produtores rurais - os quais foram 
efetivamente reconhecidos como be-
neficiários pela atualização de 2020 
da lei, após longa batalha judicial. Exis-

tem, contudo, outras empresas que 
não foram contempladas e dependem 
de análise do judiciário: "Tais institui-
ções não constam expressamente no 
texto da lei, mas a justiça tem reconhe-
cido, em diversas decisões pelo país, 
que sim, elas podem ser enquadra-
das na legislação, pois, mesmo sendo 
associações e não terem o intuito de 
lucro, elas exercem atividades que são 
equiparadas às comerciais e, por isso, 
estão amparadas a ter o direito do pro-
cessamento da recuperação judicial", 
aponta o advogado. 

As empresas de saúde suplemen-
tar, como a Unimed, não foram as 
únicas a incitar essa brecha na lei. Co-
operativas de saúde e hospitais sem 
fins lucrativos são outros exemplos 
que já foram enquadrados na recupe-
ração judicial, como aconteceu com o 
Hospital Evangélico da Bahia que, em 
2020, teve deferido o processamento 
do seu pedido de recuperação judicial 
sob a justificativa de que, ainda que 
não se encaixe no conceito clássico de 
empresa, exerce atividade econômica 
de relevância social.

Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111
Demais localidades: 0800 642 0000
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de segunda a sexta, 
das 8h às 20h
Defi cientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
de segunda a sexta, das 8h às 20h

No cooperativismo fi nanceiro é assim: a união das pessoas faz a diferença. Juntas, elas são mais fortes. Com este 

espírito de intercooperação, um grupo de cooperativas criou há 33 anos o Sicoob Central Crediminas para que o 

Sicoob e o cooperativismo de crédito pudessem crescer ainda mais em Minas Gerais.

Hoje, as 73 cooperativas do Sicoob fi liadas ao Sicoob Central Crediminas disponibilizam as melhores soluções 

fi nanceiras para mais de 900 mil cooperados, em 656 agências nos estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

O Sicoob, por meio do cooperativismo de crédito, oferece acesso a conta corrente, cartões de crédito e débito, 

investimentos, fi nanciamentos e linhas de crédito, poupança, seguros, consórcios e muito mais com as melhores 

condições e também contribui para transformar o dia a dia das pessoas, comunidades e regiões onde atua.

Quer conhecer mais sobre o Sicoob e como o cooperativismo de crédito pode mudar sua vida fi nanceira? 

Acesse sicoob.com.br e seja um cooperado. Ou baixe o App Sicoob e se torne um cooperado sem sair de casa.

SICOOB CENTRAL 
CREDIMINAS, 33 ANOS.
COOPERAR É A FORÇA 
QUE NOS MOVE.
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Reforma do IR impacta a Saúde e 
consumidor pagará a conta

Aprovado na Câmara dos Depu-
tados, o PL 2337/2021 altera as re-
gras do Imposto de Renda e prevê o 
fim de isenções de PIS-Cofins para os 
produtos da saúde. Por causa disso, 
o aumento nos preços será de 12%, 
podendo chegar a 21% em alguns 
produtos e serviços. O texto aguarda 
agora votação no Senado Federal, que 
já recebeu estudos sobre o impacto 
das mudanças no preço dos medica-
mentos.

O presidente do Grupo FarmaBra-
sil (GFB), Reginaldo Arcuri, diz que, 
na prática, “essa proposta de alte-
ração da legislação do IR aumenta a 
carga tributária da saúde, que hoje já 
representa, em média, 32% no preço 
final dos medicamentos”.  Segundo 
ele, a carga tributária sobre medica-
mentos no Brasil já é bem acima da 
média mundial, atualmente de 6% 
sobre o preço final.

Além disso, as despesas com com-
pras públicas por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS) poderão ter 
uma elevação de 18%, na média, pela 
cobrança de ICMS, pois alguns con-
vênios vinculam a isenção de ICMS 
ao benefício federal de isenção do 

PIS-Cofins a alguns itens, como me-
dicamentos utilizados no tratamento 
de câncer e AIDS. Sem a isenção dos 
tributos federais, o imposto estadual 
poderá aumentar.

Em manifesto publicado nesta 
quinta-feira (16/09), 21 associações 
do setor farmacêutico defenderam a 
necessidade da Reforma Tributária, 
mas sem que as mudanças prejudi-
quem a saúde dos brasileiros. O ma-
nifesto alerta que a reforma do Im-
posto de Renda vai impactar a saúde 
e “quem pagará a conta será o consu-
midor, todos nós”.

Conforme exemplo citado no ma-
nifesto, quem gasta R$ 100 por mês 
para cuidar da sua saúde passará a 
gastar R$ 112,00. Os hospitais e San-
tas Casas, que gastam R$ 1 milhão em 
produtos para saúde e medicamen-
tos, passarão a gastar R$ 1,2 milhão. 
O SUS, que gasta R$ 50 bilhões, pode-
rá ter que gastar R$ 65 bilhões.

Hoje, a lista de substâncias isen-
tas de PIS-Cofins contempla medica-
mentos de uso contínuo para o trata-
mento de doenças de larga incidência, 
como câncer, hipertensão, Aids, doen-
ças cardíacas e diabetes, além de an-
tibióticos, anti-inflamatórios e medi-
camentos contra hepatite, alergias e 
próstata. Também são beneficiados 
dispositivos médicos e de diversos 
produtos para saúde, como seringas, 
agulhas, suturas, entre outros.

Ainda segundo o manifesto, a 
pandemia evidenciou a importância 
do sistema de saúde público e priva-
do para a sociedade brasileira. Médi-
cos, enfermeiros e todo o pessoal en-
volvido no atendimento de pacientes 
salvaram milhões de vidas. E o setor 
da saúde (hospitais, indústrias, distri-
buidores, varejo, entre outros) forne-
ceu instalações, equipamentos e o ar-
senal terapêutico indispensáveis para 
que este trabalho tivesse êxito.
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A cegueira atinge 0,75% da 
população brasileira, segundo 
dados do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO). Pode pa-
recer pouco, em porcentagem, 
mas isso significa que, ao menos, 
1.577.016 brasileiros são cegos. 

 A pandemia impactou direta-
mente no atraso de diagnósticos 
e tratamentos de outras doen-
ças para além do Coronavírus. 
Muitos pacientes tiveram aten-
dimentos, tratamentos, exames 
e até mesmo cirurgias adiadas 
por conta das medidas de pre-
venção. Para ter uma ideia, o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) re-
gistrou 2.5 milhões de consultas 
oftalmológicas de janeiro a maio 
de 2020. Este número, em 2019, 
foi de quase 3.9 milhões.

Soma-se a esse cenário a nossa 
cultura, que é muito mais base-
ada no tratamento do que na 
prevenção de doenças.  Geral-
mente, procuramos um médico 
quando temos algum problema 
- nos casos de oftalmologia isso 
é ainda mais evidente. O que é 
bastante alarmante, já que, ain-
da de acordo com a CBO, 74,8% 
dos casos de cegueira são pre-
veníveis ou curáveis. 

Muitas pessoas não sabem, mas 
a catarata é uma das principais 
causas de deficiência ocular no 
Brasil e no mundo todo. E vale 
lembrar que é a principal causa 
reversível, ou seja, problemas 

permanentes podem ser evi-
tados. Geralmente, a doença 
ocorre com o envelhecimento 
do cristalino e é mais comum a 
partir dos 55 anos. 

Já a miopia, dificuldade para en-
xergar longas distâncias, tam-
bém é outro problema comum 
entre os brasileiros. As causas 
são as mais variadas, mas a ex-
posição excessiva e muito próxi-
ma das telas de computadores, 
smartphones e outros dispositi-
vos eletrônicos comprometem 
bastante a saúde ocular. 

Tanto a catarata como a miopia 
são tratáveis e, se forem feitos 
acompanhamentos rotineiros, 
consequências mais graves 
podem ser evitadas. E existem, 
hoje, muitas outras opções 
para além do uso de óculos ou 
cirurgia corretiva - essa última, 
assusta muitas pessoas por ser 
muito invasiva. 

AVANÇOS E NOVAS FRENTES

Nos últimos anos, a medicina 
avançou muito, especialmente 
no mercado de oftalmologia. 
Hoje, existem opções inovado-
ras como as lentes implantáveis. 
A palavra implante pode assus-
tar, mas em uma cirurgia de ape-
nas 15 minutos, a pessoa pode 
ter uma melhoria significativa 
na qualidade da saúde ocular.  

Imagine, ainda, a diferença que 

esse ponto não faz na vida de 
um atleta. Acabamos de acom-
panhar um dos maiores even-
tos esportivos do mundo - as 
Olimpíadas. Percebemos que 
em algumas modalidades, o uso 
dos óculos ou lentes removíveis 
não são permitidos e por isso, 
de alguma forma, pode impac-
tar a performance do atleta. 

Uma judoca perdeu as lentes 
de contato durante a com-
petição e, para continuar, ela 
encontrou as lentes no tata-
me, pegou, passou saliva e 
devolveu ao olho — algo que a 
colocou em alto risco de con-
taminação. Mas, no calor da 
emoção, luta que segue.

O outro caso, que marcou, não 
é focado no desempenho e sim 
no resultado, foi de uma atleta 
canadense, que ao conquistar 
a medalha de ouro nos 100m 
borboleta, demorou para per-
ceber a vitória porque estava 
sem óculos - ou seja, não conse-
guia enxergar direito o placar. 

Concluímos que os casos são 
muitos e tudo para dizer que: 
precisamos focar mais na 
saúde dos olhos. Temos tec-
nologia e muita inovação nes-
se mercado, mas tudo depen-
de de um acompanhamento 
preventivo para evitar casos 
mais graves e extremos. E 
você? Quando foi pela última 
vez ao oftalmologista? 

ANDRESSA MUNDIM

O P I N I Ã O

Gerente de 
Marketing da 
Advance

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

A importância do mercado de 
oftalmologia no Brasil: 74,8% dos casos 
de cegueira são preveníveis ou curáveis



S AÚ D E1 1 2 EDIÇÃO 294OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Mater Dei de Saúde recebe o Prêmio 
HealthARQ na Categoria Case de Sucesso - 
Novo Empreendimento 

O Hospital Mater Dei Salvador 
foi um dos ganhadores do Prêmio 
HealthARQ 2021, na categoria Cases 
de Sucesso - Novo Empreendimento. 
Promovida pelo Grupo Mídia, a ini-
ciativa é uma homenagem às marcas 
mais lembradas e um reconhecimen-
to aos profissionais que mais se des-
tacaram na arquitetura, engenharia 
e design da saúde do último ano. A 
cerimônia de premiação foi realizada 
no Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo, durante o Fórum He-
althARQ para líderes da arquitetura e 
da construção da saúde debaterem as 
tendências do setor. 

 A homenagem foi recebida pela 
gerente clínica e assistencial da Rede 
Mater Dei de Saúde, Lara Salvador.  O 
Prêmio HealthARQ está em sua sétima 
edição e os ganhadores são escolhidos 
pelo conselho editorial do Grupo Mí-
dia, baseado em pesquisa de mercado 
e votação aberta pelo site Healthcare 
Management. O Fórum+Prêmio Heal-
thARQ é um evento direcionado para 
administradores, diretores, gestores 
hospitalares de departamentos de en-
genharia, infraestrutura e arquitetura 
e demais lideranças. 

Para o presidente da Rede Mater 
Dei de Saúde, Henrique Moraes Sal-
vador Silva, o prêmio é um reconheci-
mento ao trabalho desenvolvido pela 
instituição em empregar tendências 
arquitetônicas sustentáveis e mo-
dernas nos projetos de construção 
de seus hospitais, que são destaque 
em infraestrutura e engenharia no 
setor de saúde no Brasil. “A Rede Ma-
ter Dei de Saúde sempre se notabili-
zou por utilizar mão de obra própria 
para construir os seus hospitais, uti-
lizando as mais modernas técnicas 
de arquitetura e engenharia hospi-

talares. Trabalhamos com o conceito 
de medicina integrada e buscamos 
construir os nossos prédios dentro 
das melhores práticas de sustentabi-
lidade ambiental. Acreditamos que, 
quando construímos, temos condi-
ções de customizar o ambiente hospi-
talar para as necessidades específicas 
naquele hospital, naquela região e 
naquela cidade”. 

O projeto arquitetônico do Ma-
ter Dei Salvador, assinado pelo reno-
mado arquiteto Siegbert Zanettini, 
prioriza a ventilação e a iluminação 
naturais com o objetivo de valorizar 

os recursos do meio ambiente e pro-
porcionar bem-estar aos usuários. 
O novo hospital terá um sistema de 
climatização que adotará uma gestão 
eficiente dos recursos hídricos a fim 
de controlar perdas e evitar desper-
dícios. As tecnologias empregadas 
vão garantir uma redução de 40% do 
consumo total do empreendimento. 

O Hospital Mater-Dei é um 
dos vencedores do XXIII Prêmio 

Minas – Desempenho Empresarial 
– Melhores e Maiores Empresas – 

MercadoComum – 2021, realizado 
por esta publicação.
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Rede Mater Dei investe em tecnologia 
por meio de parceria com A3Data
Empresa especializada em dados e inteligência artificial desenvolve projetos que visam 
o incremento de receita. Com a operação, será desenvolvida uma área especializada em 
saúde. Negócio envolve a compra de 50,1% do capital social por R$ 40,8 milhões

A Rede Mater Dei de Saúde anun-
ciou no dia 24 de setembro último a 
aquisição de 50,1% do capital social 
da A3Data, uma empresa especializa-
da em dados e inteligência artificial, 
com foco na transformação cultural 
e analítica de empresas. Com méto-
dos próprios consolidados e visão de 
negócio, seus projetos geram grande 
impacto nas organizações, líderes em 
seus segmentos, voltados para o au-
mento da receita, redução de custos 
e melhora na satisfação dos clientes.

 Para esta operação, a Rede Mater 
Dei pagará até R$ 25.080.000,00 em 
aquisição secundária de ações (cash-
-out), conforme modelos de incentivo 
financeiro alinhado entre as partes, e R$ 
15.000.000,00 em aquisição primária 
de ações (cash-in), garantindo orçamen-
to relevante para desenvolvimento dos 
produtos na área de saúde. Pelo acordo, 
os sócios e gestores da A3Data se man-

terão à frente do negócio, garantindo a 
continuação das práticas que a levaram 
a ser uma das referências na sua área de 
atuação, e que agora contará com a Ma-
ter Dei para fortalecer suas práticas de 
governança e robustez financeira.

“Temos muitos pontos em comum 
com a A3Data, como alta capacidade 
de execução, referência de qualidade 
em nossos segmentos, cuidado com as 
pessoas e, principalmente, acreditamos 
e investimos em tecnologia”, explica 
Henrique Salvador, presidente da Rede 
Mater Dei de Saúde. “Com essa opera-
ção, vamos acelerar o desenvolvimento 
de inteligência para a aplicação de vá-
rios projetos. Alguns deles já estão em 
andamento. Podemos citar, por exem-
plo, novos modelos de remuneração, o 
que já vem sendo feito com sucesso em 
nossa instituição. Iremos também criar 
um núcleo de inteligência voltado para 
a área de saúde e ciências da vida.”

Para Rodrigo Pereira, CEO da 
A3Data, a operação proporciona-
rá uma alta especialização na área 
médico-hospitalar e dará mais capa-
cidade financeira para a criação de 
produtos digitais, além de incorporar 
à empresa as melhores práticas de 
governança e ESG que já vigoram na 
Rede Mater Dei. “Isso tudo sem mu-
dar nosso time e o nosso propósito de 
empoderar as pessoas por meio dos 
dados e nossas modernas práticas de 
gestão, como horizontalidade, agili-
dade e escuta ativa.”

Esta aquisição está alinhada com a 
estratégia da Companhia de fortalecer 
sua estrutura de tecnologia e aumen-
tar a relevância de modelos alternati-
vos de remuneração no seu negócio.

A consumação da Operação ainda 
está sujeita a determinadas condi-
ções precedentes.
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Franquias de saúde, beleza e bem-estar 
faturam mais que em 2019, antes da pandemia

Desde março de 2020, boa parte dos 
profissionais migrou dos escritórios para 
o regime de home office. Com isso, já era 
de se esperar um aumento das reuniões 
online realizadas por meio de platafor-
mas de áudio e vídeo. 

Durante quase dois anos de mudan-
ças, se percebeu uma corrida às clínicas 
de estética e consultórios dermatológicos 
em busca de um rosto perfeito e jovial. O 
chamado "efeito zoom". A permanência 
prolongada em casa serviu como moti-
vador para muitas pessoas que já dese-
javam realizar procedimentos cirúrgicos, 
mas se preocupavam com o tempo pro-
longado de recuperação, a buscarem mé-
dicos cirurgiões, uma vez que agora era 
possível passar pelo período e continuar 
trabalhando sem comprometer a rotina, 
do conforto de sua casa. 

Além disso, a pandemia interferiu 
diretamente no turismo de lazer. Muitos 
viajantes constantes trocaram o ‘passa-
porte’, pela impossibilidade de viajar em 
um mundo largamente afetado pelo Co-
vid-19, pelo autocuidado, o que acelerou 
a busca por procedimentos estéticos.  
Como reflexos diretos, um levantamento 
da Associação Brasileira do Franchising 
realizado no segundo trimestre de 2021, 
apontou que as franquias do segmento 
de saúde, beleza e bem-estar obtive-
ram um crescimento no faturamento de 
21,7% em relação ao ano anterior, com 
R$ 9,6 bilhões. Esse índice é maior 17% 
do que o mesmo período em 2019, antes 
da pandemia.

E uma empresa que sentiu esta alta 
foi a rede de franquias de harmonização 
facial, Royal Face. Segundo o balanço 
no período entre os meses de agosto de 
2020 e 2021, a rede registrou um fatura-
mento de R$ 100 milhões, o que corres-
ponde a 186% de crescimento.  Além dis-
so, no ano anterior foram vendidas 124 
unidades e inauguradas 66, totalizando 
um investimento por parte dos franque-

ados de cerca de R$ 16 milhões. Já até 
agosto deste ano, foram 238 comerciali-
zadas e 134 inauguradas. 

A projeção é finalizar 2021 com 260 
vendidas e 200 inauguradas e, caso isso 
cumpra, os franqueados deverão inves-
tir cerca de R$ 50 milhões. E abertura 
de unidades também significa geração 
de empregos. Atualmente, são mais de 
700 postos diretos e 2,7 mil indiretos. A 
projeção é finalizar 2021 com mais de 
mil vagas diretas e 4000 indiretas.  Dos 
mais de 40 tipos de tratamentos faciais e 
corporais oferecidos, os mais procurados 
são toxina botulínica, preenchimento la-
bial e fios de sustentação. "Muitas pesso-
as estavam aguardando a retomada dos 
serviços para realizarem os procedimen-
tos. Ainda a grande maioria é feminina, 
mas estamos percebendo um aumento 
grande do público masculino. Houve uma 
grande procura devido a maior visibili-
dade na tela do computador ou do celu-
lar", destacou a sócia-fundadora da Royal 
Face, Andrezza Fusaro. 

Dados do Google apontam que a pro-
cura por termos, como "harmonização 
facial" aumentou 250%. Já a busca por 
"botox no rosto" cresceu 80%. Mas, por 
que realizar procedimentos em plena 
pandemia? Para Andrezza, a explicação 
é bem simples: "As pessoas estão ficando 
mais em casa e, como isso, fica mais fácil 

fazer repouso e, em paralelo, tocar as ati-
vidades profissionais". 

Quem acrescenta outra explicação 
para este crescimento é o diretor de 
Operações, Rodrigo Borelli. "O paga-
mento e avaliação online iniciados na 
pandemia ajudaram muito nas nossas 
vendas. Nós estimávamos faturar 20% 
por loja com essa estratégia no pico da 
pandemia. Para nossa surpresa, tivemos 
franquias que conseguiram até 50% do 
faturamento com a venda dos serviços 
online. Mesmo com número reduzido 
de atendimentos, o tíquete médio subiu. 
Trabalhamos muito fortemente o apro-
veitamento e aumentamos a nossa taxa 
de conversão," afirmou.

Rede de franquias do segmento de 
Saúde, Beleza e Bem-Estar associada 
a ABF, lançada em novembro de 2018, 
especializada no segmento de tratamen-
tos estéticos em harmonização facial e 
corporal a preços baixos. A Royal Face já 
realizou mais de 200 mil procedimentos, 
beneficiando mais de 160 mil clientes. A 
acessibilidade ao tratamento com o Car-
nê da Beleza foi o carro-chefe para o gran-
de crescimento da Royal Face em três 
anos de operação. Atualmente, a marca 
está presente em 19 estados com cerca 
de 140 unidades inauguradas e com ou-
tras 134 em fase de implantação, com 
operações em todas as regiões do Brasil.
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Mais de 1/3 das mortes no trânsito 
envolvem motociclistas 
Na Semana Nacional do Trânsito, boletim informa que policiamento 
reduz mortes por acidentes 

O Brasil ocupa a quinta posição no 
ranking mundial de vítimas de trânsi-
to, atrás apenas da Índia, China, Es-
tados Unidos e Rússia, com cerca de 
22 mortes por 100 mil habitantes e 
mais de um terço dessas ocorrem por 
acidentes envolvendo motociclistas. 
Esses dados encontram-se na edição 
especial temática do boletim Radar 
de número 67, publicado pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), nesta terça-feira (21/9), du-
rante a Semana Nacional do Trânsito. 

O primeiro artigo do Radar, ‘Mor-
talidade por acidentes de transporte 
terrestre e desigualdades interes-
taduais no Brasil’, faz um panorama 
dos acidentes por estado e explica 

por que alguns estados brasileiros 
apresentam índice de mortes muito 
superiores a outros. O artigo destaca 
a escalada de mortes por motocicle-
tas no país, principalmente em loca-
lidades com maior vocação rural ou 
mais pobres, por conta deste veículo 
ser financeiramente mais acessível. 
De acordo com o modelo criado pelo 
Ipea, para cada ponto percentual de 
aumento de domicílios com posse de 
motocicleta, as taxas de mortalidade 
por acidente de transporte aumen-
tam, em média, cerca de quatro mor-
tes por 100 mil habitantes. 

Outra variável importante para 
o estudo é a renda média. À medida 
que a renda média da população au-

menta, a taxa de mortes por acidente 
de transporte terrestre também au-
menta em uma relação de 0,3 mortes 
por 100 mil habitantes para cada R$ 
100,00 de aumento de renda média 
da população dos estados. Maior ren-
da significa mais mobilidade e via-
gens realizadas, e, portanto, maior 
probabilidade das pessoas se envol-
verem em acidentes. Por outro lado, 
quanto maior for a população ou o 
contingente policial do estado, menor 
tendem a ser as taxas de mortes por 
acidentes. 

O estudo informa que o aumento 
de um policial no efetivo reduz em 
média 0,3 mortes por 100 mil habi-
tantes nos estados. Isso indica uma 
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dificuldade a mais para os estados 
mais pobres, visto que há mais res-
trições financeiras para ampliar o nú-
mero de policiais. Já, quanto ao cres-
cimento populacional, há um paralelo 
com o congestionamento de vias, que 
pode aumentar o volume de aciden-
tes, que, porém, são menos graves, 
por ocorrerem em menor velocidade. 

Já o segundo artigo, ‘Perspectiva 
da segurança viária frente à dinâmi-
ca do transporte na pandemia de Co-
vid-19’, revela que os acidentes não 
diminuíram na mesma proporção 
que a redução das atividades durante 
o isolamento social provocado pela 
pandemia. O artigo também destaca o 
número de acidentes envolvendo mo-
tociclistas. Enquanto a relação entre 
mortos e inválidos envolvidos em aci-
dentes com automóveis é de um morto 
para dois inválidos, para os motociclis-
tas, essa relação vai de um para dez. 

Os problemas na segurança viária 
foram ainda agravados pelo uso de 
motos nas entregas na pandemia. A 
acidentalidade e a mortalidade nes-
ses veículos se acirraram em um con-
texto em que já́ se estima quase uma 
morte a cada 100 motos, anualmente. 
Isso é resultado de um veículo mais 
perigoso aliado à falta de habilitação 
e de habilidade, ainda que cada vez 
mais faça parte do hábito e da condi-
ção de vida do brasileiro. 

PROPOSTAS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Os outros três artigos do Radar 
passam a debater os instrumentos 
de política pública e de que forma o 
Estado poderia melhorar a segurança 
do trânsito. O primeiro artigo, ‘Com a 
extinção do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres (DPVAT), quem vai 
pagar essa conta?’ trata da importân-
cia que o DPVAT tem para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), já que 45% da 
arrecadação do seguro era destinado 
a cobrir despesas deste. O futuro da 
qualidade e da capacidade de atendi-

mento do SUS, portanto, estaria com-
prometida com a extinção do seguro. 
Além disso, o fim do DPVAT isentará 
da indenização dos custos os respon-
sáveis pelos sinistros, o que irá trans-
ferir a conta para o cidadão comum. 

O quarto texto desta edição argu-
menta que a implantação de um pro-
grama de inspeção veicular periódica 
traria grandes benefícios, não só para 
a sociedade, mas também para a eco-
nomia e para o meio ambiente. Usan-
do como base a estimativa da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), de que 
aproximadamente, 6% dos sinistros 
em rodovias federais são causados 
por falhas mecânicas, os benefícios 
de se manter uma frota mais atualiza-
da, seriam maiores que os custos para 
a inspeção técnica. A combinação da 
inspeção técnica com políticas de re-
novação de frota traria, além da gera-
ção de empregos e da maior seguran-
ça, uma redução da idade da frota, o 
que geraria, somente com o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), um aumento de 
2,5% da arrecadação - (R$1,25 bi-
lhão) ao ano. 

Por fim, o último artigo propõe 
a criação de uma agência federal 

para investigação e prevenção de 
acidentes, nos moldes de outros pa-
íses, como Estados Unidos, Chile e 
o bloco da União Europeia. Ao uni-
ficar a inteligência de transportes 
em uma única instituição, a agência 
evitaria esforços dispersos que se 
traduzem em altos custos com pou-
cos resultados, além de aumentar a 
confiabilidade na base de dados e a 
padronização de metodologias para 
os diversos modais. Dessa forma, ha-
veria melhor compartilhamento das 
informações e facilidade no desen-
volvimento de material educacional 
e de propagandas para aprimorar o 
desempenho no transporte de passa-
geiros e de cargas no país. 

Um dos pesquisadores do Ipea 
envolvidos na elaboração da edição 
temática do Radar, Erivelton Pires 
Guedes, ressalta que as soluções pro-
postas apresentam impacto fiscal po-
sitivo e lembra a importância do tema 
em plena Semana Nacional do Trânsi-
to. "Estamos vivendo a pandemia da 
Covid, mas no trânsito há uma pande-
mia muito mais longa em que temos, 
além das mortes, uma grande quanti-
dade de feridos, o que acaba gerando 
impactos econômicos e muita dor na 
sociedade", lamentou. 
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Acidentes elétricos mataram 402 pessoas 
no Brasil no primeiro semestre de 2021
Mortes por choque elétrico foram maiores que mortes em incêndios por sobrecarga. 
Dispositivo DR, que evita instantaneamente estes incidentes, é recomendado por especialista

Os acidentes com energia elétrica, 
abrangendo choques elétricos, incên-
dios por sobrecarga e descargas atmos-
féricas (raios), atingiram a marca de 
759 ocorrências no primeiro semestre 
de 2021 – e 402 mortes –, segundo da-
dos recentes da Associação Brasileira 
de Conscientização para os Perigos da 
Eletricidade (Abracopel). Somente os 
choques somaram o número de 441, 
resultando na perda de 355 vidas – 86 
pessoas conseguiram se recuperar.

Os dados revelam uma tendência de 
aumento comparado com 2020, quando 
foram apontados 741 acidentes e 398 
óbitos, mas ainda menor que o ano de 
2019, por exemplo, com 826 ocorrên-
cias e 434 notas de falecimentos. E, para 
agravar ainda mais a situação, há um 
dado bem preocupante: as mortes por 
choque elétrico foram maiores do que 
as mortes em incêndios por sobrecarga.

De acordo com a pesquisa da Abra-
copel, grande parte dos acidentes com 
choques elétricos ocorreram nas resi-
dências, local que, teoricamente, as pes-
soas se sentem mais seguras. Conforme 
o levantamento, foram dentro dos lares 
133 acidentes e 116 mortes. Em 2020, 
foram 127, ao todo; e, em 2019, 138.

Dado que o primeiro semestre de 
2021 trouxe a flexibilização do isola-
mento social e que a vacinação esteja 
caminhando a passos largos, as pesso-
as estão passando mais tempo fora de 
casa. “No ano passado, como muitas 
empresas adotaram o teletrabalho, 
foi possível que os cidadãos olhassem 
mais de perto os problemas da casa, 
observando as situações de risco e fa-
zendo os consertos necessários”, expli-
ca o diretor-executivo e engenheiro da 

Abracopel Edson Marinho.

Em sua perspectiva, é por isso que 
os acidentes não aumentaram. “Mas 
agora estão voltando”, diz Marinho, que 
alerta: é preciso prestar atenção em de-
talhes banais, como, por exemplo, toma-
das, fios soltos, extensões, entre outros.

Outro contratempo está nas insta-
lações elétricas de residências mais an-
tigas, que possuem somente fusíveis ou 
disjuntores para a proteção, como expli-
ca Fábio Amaral, engenheiro eletricista e 
diretor da Engerey, empresa curitibana 
especializada na montagem de painéis 
elétricos que atende todo o Brasil.

“Atualmente, para interromper o pe-
rigo de choques elétricos, existem equi-
pamentos como o Diferencial Residual, 
também conhecido como DR, capaz de 
evitar fugas de energia em um circuito 
elétrico, que pode acontecer em cho-
ques elétricos, fios desencapados, con-
dutores mal isolados ou em contato com 

carcaças. Detectando anomalias na rede 
elétrica, o dispositivo desliga imediata-
mente o circuito, evitando agravamento 
do choque elétrico”, garante Amaral.

O uso do DR é obrigatório desde 
1997, de acordo com o item 5.1.3.2.2 
da Norma Brasileira (NBR) 5410, nos 
seguintes circuitos: que servem a pon-
tos de utilização situados em locais que 
contenham chuveiro ou banheira; que 
alimentam tomadas situadas em áreas 
externas à edificação e em ambientes in-
ternos, que possam vir a abastecer equi-
pamento em área externa; e que servem  
a pontos de utilização localizados em 
cozinhas, copas, lavanderias, áreas de 
serviço, garagens e demais dependên-
cias internas, normalmente molhadas 
ou sujeitas a lavagens constantes.

Confira as dicas de procedimentos 
e atitudes da Engerey Painéis Elétricos, 
que podem minimizar os riscos de en-
volvimento com acidentes elétricos:

• Ter um DR no quadro elétrico. Este 
equipamento desarma a rede elétrica 
quando uma fuga de corrente elétrica 
é detectada, evitando choques;

• Na área profissional, utilizar 
equipamentos certificados conforme 
as normas da ABNT, como a NBR 
16384/2020;

• Em caso de manutenções, contratar  
o serviço de um profissional  
experiente e habilitado na área;

• Não fazer “gambiarras”;
• Nunca deixar equipamentos  

elétricos perto da água;
• Manter o quadro de energia sempre 

em ordem;
• Evitar usar o celular enquanto  

ele está carregando.

Engenheiro Eletricista Fábio Amaral mostra  
DR em um quadro elétrico residencial. 
Dispositivo interrompe choque elétrico.
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Belo Horizonte destaca-se na 1ª posição 
no eixo Saúde e ainda tem a 2ª colocação 
no eixo Tecnologia e Inovação
A capital mineira ainda ocupou a décima posição entre as cidades com mais 
de 500 mil habitantes e também ficou em nono lugar entre as cidades da 
região Sudeste, de acordo com o Ranking Connected Smart Cities

Divulgação: Prefeitura Municipal
Belo Horizonte lidera no eixo Saúde, 

de acordo com o estudo do Ranking Con-
nected Smart Cities 2021. A cidade minei-
ra ainda ficou em segundo lugar como a 
cidade mais bem posicionada no eixo de 
Tecnologia e Inovação, além de pontuar 
na nona colocação entre todas as cidades 
da região Sudeste; e fechar o Ranking 
na décima posição entre as cidades com 
mais de 500 mil habitantes. O primeiro 
lugar na classificação geral do Ranking 
2021 ficou com São Paulo (SP), o segun-
do foi para Florianópolis (SC), seguido de 
Curitiba (PR) e Brasília (DF). Na quinta 
posição está Vitória (ES). Em sexto lugar, 
aparece São Caetano do Sul (SP), seguido 
de Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Ni-
terói (RJ) e Salvador (BA). 

O Centro de Convenções Frei Ca-
neca sedia, entre hoje e sexta-feira, a 
7a.edição do evento nacional Connected 
Smart Cities e Mobility, que destaca as 
cidades mais inteligentes do país com a 
apresentação do Ranking e ainda com o 
Prêmio Connected Smart Cities que traz 
10 finalistas com negócios inovadores 
para as cidades. Neste ano, o evento 
acontece em formato híbrido, presen-
cialmente, nesta quarta e quinta-feira, e 
,de forma digital, até sexta, 03. 

O resultado do Ranking Connected 
Smart Cities 2021, estudo elaborado pela 
Urban Systems, em parceria com a Nec-
ta, foi apresentado durante a Cerimônia 
de Abertura do evento para autoridades, 
empresários e especialistas nacionais 
e internacionais. O Ranking mapeia to-
dos os 677 municípios com mais de 50 
mil habitantes. O objetivo é definir as 
cidades com maior potencial de desen-

volvimento do Brasil. A edição 2021 do 
estudo conta com 75 indicadores (5 a 
mais que o ano anterior), que atestam 
serviços inteligentes nas cidades. 

O resultado é apresentado em 
4 frentes: posição geral, por eixo te-
mático, por região e por faixa popu-
lacional. O estudo é composto pelos 
indicadores de mobilidade, urba-
nismo, meio ambiente, tecnologia e 
inovação, economia, educação, saúde, 
segurança, empreendedorismo, go-
vernança e energia, eixos temáticos 
discutidos no evento nacional do Con-
nected Smart Cities & Mobility. 

"Nesses sete anos de atuação, a 
Plataforma Connected Smart Cities 
vem desempenhando papel funda-
mental junto às empresas, entidades 
e governos na busca pela inovação, 
tendo como objetivo fundamental tor-
nar as cidades brasileiras mais inteli-
gentes e conectadas, comenta a CEO 

da Necta e idealizadora do Connected 
Smart Cities e Mobility, Paula Faria. 

DESTAQUES DE BELO HORIZONTE

O prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil (PSD), cita que o propósito 
à frente da Prefeitura de Belo Horizonte 
é governar para quem precisa e fazer a 
cidade funcionar. "O programa Belo Ho-
rizonte Cidade Inteligente dialoga dire-
tamente com essas perspectivas ao tra-
balhar para melhorar a capacidade de 
resposta da administração municipal, 
aos problemas urbanos e atendimento 
das necessidades do cidadão. O objeti-
vo é que ele tenha uma cidade que pro-
porcione saúde, educação, segurança, 
transporte, qualidade de vida e oportu-
nidades de desenvolvimento" afirmou.

Belo Horizonte ficou entre as 6 cida-
des mais inteligentes do mundo em 2020 
no World Smart City Awards e o posicio-
namento no Connected Smart City em 
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Saúde e Tecnologia e Inovação é resulta-
do de uma fração do trabalho desenvolvi-
do diariamente na cidade para cuidar das 
pessoas, de acordo com o prefeito. 

"No momento de crise que vivemos 
durante a pandemia, desenvolvemos 
pesquisa e mercado de biotecnologia, 
potencializando a conectividade, inclu-
são e transformação digital. Também 
usamos a tecnologia para ampliar nos-
sa assistência ao público mais carente, 
os mais impactados neste momento", 
disse Alexandre Kalil. 

BELO HORIZONTE EM NÚMEROS

Em Saúde, os destaques de Belo 
Horizonte são: 4,59 leitos por mil 
habitantes (OMS recomenda 2 a 5 lei-
tos por mil habitantes), 670 médicos 
para cada 100 mil habitantes, investi-
mento em saúde per capita de R$1,4 
mil, e agendamento online de consul-
tas na rede pública de saúde. 

A velocidade média das conexões 
de banda larga em Belo Horizonte é de 
103,4 mbps, com o oferecimento deste 
serviço por 8 operadoras, 100% da ci-
dade é coberta por sinal 4G e a densida-
de de banda larga fixa é de 95,6 domicí-
lios cobertos para cada 100 existentes. 

A cidade conta ainda com sistema 
de iluminação inteligente, centro de con-
trole e operações, sistema de semáforos 
inteligentes, sistema de bilhete eletrôni-
co no transporte público, cadastro imo-
biliário informatizado e disponibilizado 
ao cidadão, emissão de alvará eletrôni-
co, sistema de monitoramento de áreas 
de risco, matrícula escolar online na 
rede pública e atendimento ao cidadão 
por meio de aplicativo e site da prefeitu-
ra, como soluções e serviços inteligentes 
disponíveis à população. 

DESTAQUES DO RANKING 
CONNECTED SMART CITIES 2021

A região Sudeste concentra as ci-
dades mais inteligentes e conectadas, 
seis municípios estão entre os 10 mais 
bem colocados. Duas cidades da região 

Sul, e uma do Centro-Oeste também 
são destaques. A região Norte conta 
com Palmas (TO) entre as 10 mais em 
2021. A capital tocantinense está na 
35ª colocação no Ranking Geral. 

Na classificação por região, Brasília 
(DF), no Centro-Oeste, é a 1ª colocada 
no Ranking. No Nordeste é Salvador 
(BA). Palmas (TO) representa a região 
Norte. São Paulo (SP) lidera no Sudeste, 
e Florianópolis (SC) se destaca no Sul. 
Jaguariúna (SP) aparece em primeiro 
lugar entre as cidades de 50 a 100 mil 
habitantes, e, de 100 a 500 mil, está Vi-
tória (ES). Acima de 500 mil habitantes, 
novamente, São Paulo é a líder. 

Para o Presidente da Urban Syste-
ms e sócio da Plataforma Connected 
Smart Cities, Thomaz Assumpção, o 
Ranking Connected Smart Cities, ano a 
ano, vem auxiliando as cidades a enten-
derem o seu nível de desenvolvimento 
inteligente e sustentável, oferecendo 
parâmetros para que as cidades pos-
sam se planejar e criar estratégias para 
tornarem-se mais humanas e propiciar 
qualidade de vida a seus habitantes. 

"A edição 2021 do Ranking, mesmo 
com as alterações de indicadores, tra-
zendo alguns que refletem as soluções 
já implantadas, apontou que algumas 
cidades permanecem em posições de 
destaque, mostrando que estas estão 
no caminho de trazer qualidade de vida 
aos seus habitantes, enquanto outras, 
mesmo com alteração no estudo, per-
manecem distante das posições ideais 
e precisam olhar com atenção ao plane-
jamento da cidade", disse Assumpção. 

VENCEDORES POR EIXO TEMÁTICO

O primeiro lugar em Urbanismo foi 
para Curitiba; Mobilidade e Acessibili-
dade: São Paulo (SP); Meio Ambiente: 
Balneário Camboriú (SC); Empreen-
dedorismo: Curitiba(PR); Economia: 
Barueri (SP); Tecnologia e Inovação: 
Rio de Janeiro (RJ); Saúde: Belo Ho-
rizonte (MG); Educação: Vitória (ES); 
Segurança: São Caetano do Sul (SP); e 
Governança: Niterói (RJ).

O Prêmio Connected Smart 
Cities consiste em reconhecer e 
premiar negócios inovadores que 
colaborem para que as cidades 
possam ser mais inteligentes. A 
apresentação dos empreendedo-
res e as soluções das categorias 
Negócios em Operação e Negó-
cios Pré-Operacionais, assim 
como o anúncio dos ganhadores 
em cada categoria, acontece ama-
nhã, 02, a partir das 09h. 

O Connected Smart Cities é 
a principal iniciativa do setor de 
cidades inteligentes e mobilidade 
urbana do Brasil, e um dos maio-
res eventos da América Latina. 
É realizado pela Necta e a Urban 
Systems e envolve empresas, en-
tidades e governos. O evento faz 
parte da Plataforma Connected 
Smart Cities, que tem por missão 
encontrar o DNA de inovação e 
melhorias para cidades mais in-
teligentes e conectadas umas com 
as outras, sejam elas pequenas ou 
megacidades. 

O Ranking Connected Smart 
Cities é desenvolvido pela Ur-
ban Systems, por meio de meto-
dologia própria e exclusiva, em 
parceria com a Necta. Além de 
considerar os conceitos de cida-
des inteligentes, como tecnologia, 
meio ambiente e sustentabilida-
de, o Ranking considera conceito 
de conectividade, investimentos 
em saneamento, importância da 
educação na formação e reprodu-
ção dos potenciais das cidades e 
sustentabilidade econômica.
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CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

1 - Desempenho do PIB de Minas 
Gerais supera a média nacional do 
2º trimestre de 2021

A Fundação João Pi-
nheiro divulgou, no dia 17 
de setembro, os resultados 
do PIB – Produto Interno 
Bruto de Minas Gerais re-
lativos ao 2º trimestre des-
te ano: 

“No segundo trimestre 
de 2021 o desempenho 
econômico estadual em 
termos da evolução do ín-
dice de volume do Produ-
to Interno Bruto (PIB) foi 
superior ao da economia 
brasileira. No período, o 
PIB de Minas Gerais regis-
trou expansão de 1,8% em 
relação aos três primeiros 
meses do ano e o PIB do 
Brasil manteve relativa es-
tabilidade, com retração de 
0,1%. Entre abril e junho, 
Minas Gerais teve um PIB 
estimado em R$ 206,1 bi-
lhões, o que representou 
9,6% do PIB nacional no 
trimestre. Os números fo-
ram apresentados na tar-
de desta sexta-feira, 17/9, 
pela Fundação João Pinhei-
ro, que também publicou o 
informativo Contas Regio-
nais: PIB MG – 2º Trimes-
tre de 2021, detalhando 
os resultados por setor de 
atividade.”

De acordo com a Funda-
ção João Pinheiro, “a diferen-
ça nos resultados observa-
dos nas economias mineira e 
brasileira pode ser explicada 
pelo desempenho favorável 
da atividade industrial no 
cenário estadual e, particu-
larmente, da atividade de 
energia e saneamento e da 
indústria de transformação. 
No estado, o Valor Adiciona-
do Bruto (VAB) da indústria 
cresceu 4,6% em relação ao 
trimestre anterior e, no Bra-
sil, decresceu 0,2%. ‘O cres-
cimento nominal da indús-
tria de transformação pode 
ser atribuído, em primeiro 
lugar, ao aumento da quan-
tidade produzida de bens e 
serviços e, em segundo lu-
gar, aos preços, que também 
aumentaram’, explicou o 
pesquisador Raimundo Leal.

A indústria de trans-
formação foi determinante 
para o resultado positivo 
do índice de volume do 
PIB mineiro no segundo 
trimestre de 2021, uma 
vez que possui forte efeito 
multiplicador na economia, 
respondendo por grande 
parcela das compras – con-
sumo intermediário – rea-

lizadas. Em relação ao pri-
meiro trimestre de 2021, 
o setor teve expansão de 
4,1% em Minas Gerais no 
segundo trimestre e, no 
mesmo período, sofreu de-
créscimo no volume de VAB 
na manufatura de 2,2% na 

economia nacional.

A atividade de energia e 
saneamento, que teve que-
da significativa do volume 
de VAB nos três primeiros 
meses do ano, se manteve 
em um patamar reduzido, 
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mas ainda assim, foi 4,0% 
superior à observada no 
trimestre anterior. ‘Nor-
malmente a gente teria 
uma redução de produção 
de energia no segundo tri-
mestre, mas isso foi ante-
cipado para o primeiro tri-
mestre e essa redução veio 
com muita intensidade em 
relação ao que estava sen-
do gerado no final de 2020’, 
esclareceu Leal. ‘Também 
devemos lembrar que al-
guns segmentos da indús-
tria têm atividades intensi-
vas no uso de eletricidade’, 
completou.

As atividades indus-
triais de extração mineral, 
com expansão de 3,5% no 
segundo trimestre, e de 
construção civil, com cres-
cimento de 1,6% em Minas 
Gerais, registraram cresci-
mento inferior ao observa-
do para o país: a expansão 
dessas atividades no Brasil 
foi de, respectivamente, de 
5,3% e 2,7% na comparação 
com o trimestre anterior.

O comportamento dos 
serviços de transporte tam-
bém explica o maior nível 
de atividade da economia 
mineira nos meses de abril, 
maio e junho de 2021. En-
quanto na economia bra-
sileira houve crescimento 
de 0,1%, em Minas Gerais 
a atividade expandiu 1,3% 
em relação ao trimestre 
imediatamente anterior.”

Acrescenta a FJP que 
“o agrupamento formado 
pelos ‘outros serviços’ apre-
sentou, em nível estadual 
(1,1%), resultado ligeira-
mente superior ao obser-
vado em âmbito nacional 
(0,9%) na comparação com 
o primeiro trimestre do 

ano. “Espero que os ‘outros 
serviços’ continuem em recu-
peração. A gente não recupe-
rou totalmente, não voltou 
ao patamar pré-pandemia 
e, com a vacinação, as famí-
lias – que tinham modificado 
muito o perfil de consumo 
e deixaram de fazer gastos 
com esses serviços – podem 
voltar ao perfil original. Em 
contraponto, a gente teme 
que a recuperação ainda 
muito fraca no mercado de 
trabalho, a renda das famí-
lias, que está sendo muito 

prejudicada pela inflação, 
tenha algum rebatimento 
no que a gente já começa a 
perceber em vendas de su-
permercado, na parte da 
indústria relacionada à fa-
bricação de alimentos, con-
trapondo-se aos resultados 
positivos esperados para os 
serviços no segundo semes-
tre de 2021’”, analisou Leal.

Na análise da série des-
sazonalizada, a atividade 
de comércio teve a mesma 
variação no volume de VAB 

setorial no estado e em âm-
bito nacional: a atividade 
expandiu 0,5% no segundo 
trimestre de 2021 em rela-
ção ao trimestre anterior. 
No setor da administração 
pública, o volume de VAB 
da atividade ficou estável 
em âmbito nacional (0,0%) 
e apresentou ligeiro de-
créscimo em nível estadual 
(-0,3%).”

“O setor agropecuário, 
por sua vez, sofreu retra-
ção de 3,2% no volume de 
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VAB em Minas Gerais e de 
2,8% no cenário nacional, 
na comparação do segundo 
com o primeiro trimestre de 
2021. No estado, a queda do 
nível produtivo da atividade 
justifica-se pelo desempe-
nho negativo da cafeicultu-
ra em ano de baixa na pro-
dutividade no ciclo bianual 
do cultivo e pela redução 

verificada de produção de 
outros cultivos relevantes 
da pauta agrícola mineira 
(como a segunda safra do 
feijão, da batata-inglesa e 
do milho; além do cultivo 
de algodão herbáceo)”, con-
cluiu o relatório da FJP.

O PIB de Minas Gerais no 
segundo trimestre de 2021 

foi estimado em R$ 206,1 
bilhões e representou 9,6% 
do PIB nacional no trimestre 
de referência. Desse total, R$ 
22,5 bilhões dizem respeito 
aos impostos indiretos líqui-
dos de subsídios e R$ 183,6 
bilhões referem-se ao Valor 
Adicionado Bruto (VAB). Em 
Minas Gerais, na composição 
setorial relativa ao segundo 

trimestre de 2021, o VAB 
agropecuário foi responsável 
por R$ 27,0 bilhões (14,7% 
do total); o da indústria, por 
R$ 54,7 bilhões (29,8% do 
total) e o dos serviços, por 
R$ 101,9 bilhões (55,5% do 
total). Nos dois primeiros tri-
mestres de 2021 o PIB de Mi-
nas Gerais representou 9,2% 
do nacional.

O PIB-Produto Interno 
Bruto de Minas Gerais, con-
siderado o 3ª maior entre 
os estados brasileiros, vem 
apresentado desempenho 
medíocre na maior parte dos 
anos do século XXI e, em nove 
deles – (2002, 2003, 2004, 
2005, 2010, 2012, 2016 e 
2017 e 2020)  é que hou-
ve registro de desempenho 
melhor do que a média veri-
ficada em relação ao Brasil. 
Há uma particularidade nos 
anos em que o crescimento 
econômico de Minas supera 
o brasileiro: nesse perío-
do constata-se que, em sua 
maioria, houve uma signifi-
cativa valorização dos preços 
das commodities e, em espe-
cial, do minério de ferro.

Em 2020, análises pre-
liminares da FJP-Fundação 
João Pinheiro, divulgadas em 
março último, revelaram que 
o PIB de Minas Gerais recuou 
3,93% - o que corresponde a 
uma variação 0,13 ponto per-
centual inferior à queda de 
4,06% ocorrida na economia 
nacional. 

De 2011 a 2020, a taxa 

de variação do PIB de Minas 
Gerais registra uma retração 
média de 0,22% ao ano e de 
2,43% no acumulado do pe-
ríodo – contra uma expansão 
média anual de 0,30% e acu-
mulada de 2,69% do Brasil, 
respectivamente. Já o desem-
penho da economia mundial, 
no mesmo período, alcançou 
uma média anual de 2,84% 
de crescimento - acumulan-
do expansão de 32,03%.

Dados preliminares apon-
tam que a participação rela-
tiva de Minas Gerais no PIB 
nacional em 2020 deve ter 
sido de 8,957%. 

Em 2020, a Renda Per 
Capita dos mineiros alcan-
çou US$ 5.851,98 – inferior 
à registrada em 2008, de US$ 
7.663,28.

A MinasPart Desenvolvi-
mento estima que, em 2020, 
o PIB de Minas Gerais tota-
lizou US$ 125,51 bilhões e 
equivale, atualmente, a quase 
à metade do valor que pre-
valecia no início da década 
de 2011, quando atingiu US$ 
240,77 bilhões. 

PIB de Minas Gerais em 2020 foi menos pior do que o 
brasileiro, retraiu 3,9% e somou US$ 125,53 bilhões
Já no acumulado da última década, a economia mineira retraiu 2,37% 
e registrou desempenho pior do que a média brasileira.

Ano Minas Gerais Brasil Mundo 

2011  2,48 3,97 4,27
2012  3,33 1,92 3,53
2013  0,47 3,01 3,46
2014 -0,70 0,50 3,56
2015 -4,26 -3,55 3,49
2016 -2,00 -3,28 3,29
2017  1,66 1,33 3,76
2018  1,33 1,78 3,57
2019  -0,54* 1,41 2,76
2020  -3,93*   -4,06 -3,27
Média  - 0,17 0,27 2,73
Acumulada   -2,37 2,30 30,54

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

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

FJP/MinasPart Desenvolvimento
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2 - O Novo Regime de Recuperação Fiscal 
à espera de Minas Gerais

De acordo com a Secre-
taria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Economia 
em seu Boletim de Finan-
ças dos Entes Subnacio-
nais, divulgado ao final de 
agosto passado, devido às 
alterações, novos Estados 
estão aptos a aderir ao Re-
gime de Recuperação Fis-
cal - RRF, conforme tabela 
a seguir, seja com o benefí-
cio da suspensão do paga-
mento do serviço da dívida 
(MG, RS) ou sem o benefí-
cio (GO, RN). 

A possibilidade de ade-
são sem suspensão pode 
ser vantajosa para Estados 
que apresentam problemas 
de fluxo de caixa, mas não 
são altamente endividados, 
visto que terão maior aces-
so a crédito no Regime para 
sanar o problema de liqui-
dez e ajustarão suas contas 
de forma estrutural.

O processo de adesão 
também sofreu alterações 
importantes. Destaca-se 
o fato de que o Estado po-
derá usufruir ao longo do 
processo de elaboração 
do Pedido de Recuperação 
Fiscal - PRF suspensão do 
pagamento do serviço da 
dívida por até 12 meses.

Dessa forma, Estados 
em desequilíbrio não pre-
cisarão esperar a adesão 
para usufruir deste bene-
fício, o que minimiza a ne-
cessidade de buscar a an-
tecipação desse benefício 
na justiça, o que foi a opção 
de diversos Estados desde 

2017 (AP, GO, MG, RN e RS). 
Os passivos referentes aos 
valores inadimplidos em 
decorrência desses pro-
cessos judiciais podem ser 
refinanciados por meio do 
dispositivo previsto no art. 
23 da LC nº 178, de 2021, 
que prevê um pagamento 
ao longo de 30 anos.

Em relação ao conteúdo 
do PRF, mantém-se a neces-
sidade de o Plano equilibrar 
as contas do Estado. Das leis 
e atos normativos que de-
vem fazer parte do Plano de 
Recuperação Fiscal do Esta-
do, conforme inovação feita 
pela LC nº 178, de 2021, des-
tacam-se a inclusão do esta-
belecimento de uma limita-
ção das despesas primárias 
que vigore ao longo da dura-
ção do RRF e a substituição 
da exigência de privatização 
pela exigência de alienação 
total ou parcial de ativos do 
Estado. A segunda alteração 
é especialmente relevante, 
visto que o atendimento à 
exigência de privatização 
constituía entrave para o 
andamento do processo de 
adesão nos Estados.

Outra significativa alte-
ração foi o aumento do pe-
ríodo máximo de vigência 
do Regime, originalmente 
de três anos extensíveis 
por mais três anos para até 
nove anos. Na nova versão, 
o benefício da suspensão de 
pagamento do serviço da 
dívida não será integral por 
três anos com decréscimo 
linear a partir do primeiro 
exercício de prorrogação, 

mas diminuirá linearmente 
até o encerramento do Re-
gime desde o primeiro ano.

Com o Regime em vigor, 
o Novo RRF prevê mecanis-
mos que dão ao Estado flexi-
bilidade tanto na implemen-
tação das medidas do Plano 
como na observação das ve-
dações à adoção de medidas 
que possam agravar a situa-
ção de desequilíbrio.

As vedações têm o ob-
jetivo principal de conter 
a expansão das despesas 
obrigatórias e proibir a 
adoção de medidas que 
acarretem a redução das re-
ceitas. Assim, são vedados, 
por exemplo, os reajustes 
remuneratórios, a contra-
tação de novos servidores, 
a realização de concursos 
públicos e a concessão de 

benefícios fiscais. Essas ve-
dações, no entanto, não são 
absolutas, visto que podem 
ser ressalvadas caso o Esta-
do as tenha incluído no PRF 
e a trajetória de equilíbrio 
permaneça. Inclusões e al-
terações do Plano poderão 
ser feitas periodicamente.

Ademais, como forma 
de melhorar o acompanha-
mento da execução do Pla-
no de Recuperação, a LC nº 
178, de 2021, introduziu 
obrigações, cujo não cum-
primento levam o Estado à 
condição de inadimplência 
com as obrigações do Pla-
no. Para os Estados inadim-
plentes, foram estabele-
cidas algumas punições, 
como a proibição de incluir 
ressalvas às vedações e a 
aceleração da redução do 
benefício de suspensão do 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA O 
REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
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CUSTO DAS LIMINARES CONCEDIDAS
NO ÂMBITO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
Valores honrados pela União
Dados em R$ milhões

pagamento da dívida. Nos 
moldes anteriores, inter-
pretava-se que a não imple-
mentação das medidas de 
ajuste e o descumprimento 
das metas e compromissos 
acordados uma única vez le-
varia à extinção do Regime, 
o que poderia ser despro-
porcional a depender da in-
fração. Por sua vez, o Novo 
RRF só é extinto caso o Es-
tado descumpra suas obri-
gações por duas avaliações 
consecutivas. Mais infor-
mações sobre as regras do 
RRF podem ser obtidas na 
LC nº 178, de 2021, Decreto 
nº 10.681 em 20 de abril de 

2021, Portaria nº 4758, em 
27 de abril de 2021, Porta-
ria STN Nº 931, de 14 de ju-
lho de 2021, Portaria ME n° 
10.123, de 20 de agosto de 
2021, e no site do RRF.

Até o momento, os Esta-
dos do Amapá, Goiás e Rio 
de Janeiro realizaram pedi-
do para aderir ao Novo RRF.

Minas Gerais, Rio Gran-
de do Norte e Rio Grande 
do Sul possuem liminares 
que antecipam alguns be-
nefícios da LC n° 159, de 
2017, mas há diferenças 
importantes entre os casos.

A seguir, a situação de Minas Gerais, de acordo 
com o Boletim do Tesouro Nacional:

Desde fevereiro de 2018, 
Minas Gerais conta com limi-
nares que suspendem a exe-
cução de contragarantias, 
por parte da União, no caso 
de não pagamento de opera-
ções de crédito do Estado. O 
Estado está, portanto, usu-
fruindo antecipadamente de 
parte dos benefícios do RRF.

Conforme se observa na 
Tabela 19, o Estado atende 
cumulativamente os três re-
quisitos de habilitação pre-
vistos no art. 3º da LC 159, de 
2017, estando, portanto, ele-
gível ao Novo RRF. Nesse con-
texto, o Estado poderia assi-
nar o contrato previsto no art. 
9°-A da LC 159, de 2017, que 
suspende por até 12 meses 
o pagamento de suas dívidas 
com a União e daquelas com o 
sistema financeiro garantidas 
pela União, durante o período 
de elaboração do PRF.

No entanto, embora elegí-
vel ao Novo RRF, o Estado de 

Minas Gerais requereu junto 
ao STF a manutenção da sus-
pensão de pagamento do ser-
viço da dívida, sob alegação de 
que remanescem pendências 
na regulamentação federal 
para adesão ao Regime de Re-
cuperação Fiscal. Sobre este 
ponto, cabe esclarecer que, 
com a publicação do Decreto 
nº 10.681, de 2021, que regu-

lamentou as alterações pro-
postas pela LC 178, de 2021, 
e da Portaria do Ministério da 
Economia nº 4.578, de 2021, 
que regulamentou os requi-
sitos de adesão, inexistem 
omissões normativas para a 
adesão do Estado ao NRRF.

Além, disso, com a pu-
blicação da Portaria STN Nº 

931, de 2021, o processo de 
elaboração do PRF também 
se encontra normatizado.

Assim, a STN entende 
que o Estado de Minas Ge-
rais poderia obter a suspen-
são do pagamento da dívida 
por via administrativa, não 
havendo razão para a conti-
nuidade do litígio judicial.

CUSTO DAS LIMINARES CONCEDIDAS NO ÂMBITO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO 
FISCAL - Valores honrados pela União - Dados em R$ milhões
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RECEITAS

RECEITAS
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DESPESAS

DESPESA DE PESSOAL
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DESPESA DE PESSOAL PER CAPITA

DESPESA DE PESSOAL
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3 - Dívida do Estado com União 
complica contas de Minas 

Uma reunião no dia 13 
de setembro entre o gover-
nador Romeu Zema e re-
presentantes dos Poderes 
e outros órgãos teve por 
objetivo discutir a situação 
do pagamento da dívida 
com a União. O ministro do 
STF, Luís Roberto Barroso, 
intimou o Estado a se posi-
cionar em relação a adesão 
do Governo de Minas ao 
novo Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF), bem como 
da necessidade de ações 

concretas do Estado para 
adesão ao Regime. Isso 
porque o Estado conseguiu 
uma série de liminares ju-
diciais no STF para suspen-
der o pagamento da dívida 
com a União, enquanto não 
efetiva a adesão ao novo 
regime. Porém, como ain-
da não houve a adesão ao 
RRF, o ministro alertou que 
poderá ficar insustentável 
manter a liminar que de-
sobriga o Estado do paga-
mento da dívida. 

DESEMBOLSO  
IMEDIATO 

Caso haja a queda da Li-
minar, o governo de Minas 
terá que arcar com o pa-
gamento de R$ 26 bilhões, 
além de retomada de par-
celas que superam o valor 
de R$ 8 bilhões ao ano.

Para aderir ao Regime 
de Recuperação Fiscal é 
preciso a aprovação da As-
sembleia Legislativa. 

Participaram da reu-
nião o presidente da ALMG, 
Agostinho Patrus, o presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais, desem-
bargador Gilson Lemes, o 
defensor público-geral de 
Minas Gerais, Gério Patro-
cínio, o presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado, 
Mauri Torres, além do se-
cretário de Estado Igor Eto 
(Governo) e do advogado-
-geral do Estado, Sérgio 
Pessoa.

Gil Leonardi/Imprensa MG
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Ulysses Guimarães e a falta que 
ele faz ao Brasil de hoje

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

P O L Í T I C A

Economista, Presidente/Editor Geral de MercadoComum

Ulysses Silveira Guimarães foi um 
honrado político e advogado brasileiro.

Se ainda estivesse vivo, Ulysses Gui-
marães estaria completando, agora no 
mês de outubro de 2021, 105 anos de 
idade. Deputado federal por 11 man-
datos, foi presidente da Câmara por 
três vezes, líder do movimento Diretas 
Já, presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte entre 1987 e 1988, um dos 
fundadores do MDB, o maior partido do 
Brasil. Atualmente, o Brasil conta com 
35 partidos políticos com registro válido 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o 
MDB dispõe de um quadro formado por 
2.125.665 filiados em todo o país. 

O extenso currículo é a marca da tra-
jetória de um homem reconhecido por 
sua sabedoria e habilidade política, e ci-
tado até hoje em Brasília como exemplo 
de retidão e ética no serviço público. Dr. 
Ulysses, como era respeitosamente cha-
mado pelos colegas, ou o Sr. Constituição 
como também ficou conhecido, morreu 
em 12 de outubro de 1992 em um aci-
dente de helicóptero em Angra dos Reis, 
no litoral sul do Rio de Janeiro, junta-
mente com a esposa dona Mora. O corpo 
de Ulysses até hoje não foi encontrado.

Nascido em 6 de outubro de 1916, 
Ulysses Guimarães foi advogado, pro-
fessor universitário, escritor e dirigen-

te de clube de futebol. Na juventude, 
sonhou com o mundo das artes, que 
acabou abandonando por outro so-
nho: a carreira política, galgada degrau 
a degrau, até chegar à cadeira de pre-
sidente da Câmara dos Deputados nos 
biênios 1956/57, 1985/86 e 1987/88. 
Foi o parlamentar que mais tempo fi-
cou à frente do Legislativo federal.

Dr. Ulysses teve uma ampla partici-
pação durante as campanhas pelo re-
torno do país à democracia e era con-
siderado um dos principais opositores 
à ditadura militar. Em 1979, com o fim 
do bipartidarismo, o MDB converteu-
-se no Partido do Movimento Demo-

Ulysses Guimarães e sua obra-prima: a Constituição Federal de 1988, em vigor até hoje
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crático Brasileiro (PMDB) do qual se 
tornou presidente nacional. Foi uma 
das lideranças da campanha Diretas 
Já e presidente da Assembleia Cons-
tituinte que elaborou a Constituição 
Federal de 1988, que vigora até hoje.

Dr. Ulysses candidatou-se nas 
eleições de 1989 a presidente da Re-
pública, na primeira eleição direta 
após o regime militar.

A primeira eleição direta para pre-
sidente da República após a ditadura 
militar elegeu o mais jovem presidente 
que o país já teve. Ex-deputado federal 
e governador de Alagoas, Fernando 
Collor de Mello, concorrendo pelo mi-
núsculo PRN, venceu outros 24 candi-
datos na corrida ao Palácio do Planalto.

Durante o período eleitoral de 
1989, na qualidade de presidente do 
BDMG – Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. realizamos em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, o Ciclo 
de Debates “A Sucessão Presidencial e 
os Desafios do Desenvolvimento” em 
conjunto com várias entidades, veícu-
los de comunicação e instituições em-
presariais de Minas - tendo por objetivo 
discutir com cada um dos candidatos à 
presidência da República os seus pla-
nos para o País e, em especial, para a 
economia e ao nosso desenvolvimento.

Assim, em 13 de setembro daque-
le ano, recebemos o ilustre candidato 
Ulysses Guimarães para a apresentação 
de suas propostas e de seu plano de 
governo. Ele iniciou a sua apresenta-
ção com uma abordagem precisa sobre 
os dois principais males que afligiam 
a economia brasileira àquela época: 
a elevadíssima inflação que rumava 
rumo à hiperinflação e a questão da 
dívida externa brasileira, já rotulada de 
dívida eterna – numa situação em que 
quanto mais se pagava, mais se devia.

Dr. Ulysses alertou para a urgente 
necessidade de se desprivatizar o Esta-
do brasileiro que, por sua vez também 
não cumpria com o seu dever, ressaltan-
do várias outras de suas grandes preo-

Sigla Nome Legenda Espectro político
MDB Movimento Democrático Brasileiro 15 Centro
PTB Partido Trabalhista Brasileiro 14 Centro
PDT Partido Democrático Trabalhista 12 Centro-esquerda
PT Partido dos Trabalhadores 13 Centro-esquerda/esquerda
DEM Democratas 25 Centro-direita
PCdoB Partido Comunista do Brasil 65 Extrema-esquerda
PSB Partido Socialista Brasileiro 40 Centro-esquerda/esquerda
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 45 Centro/centro-direita
PTC Partido Trabalhista Cristão 36 Centro/centro-direta
PSC Partido Social Cristão 20 Direita
PMN Partido da Mobilização Nacional 33 Esquerda
PRP Partido Republicano Progressista 44 Direita
PPS Partido Popular Socialista 23 Centro-esquerda
PV Partido Verde 43 Centro-esquerda
AVANTE Avante 70 Centro
PP Partido Progressista 11 Direita
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 16 Extrema-esquerda
PCB Partido Comunista Brasileiro 21 Extrema-esquerda
PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28 Extrema-direita
PHS Partido Humanista da Solidariedade 31 Centro-direita
DC Democracia Cristã 27 Centro-direita
PCO Partido da Causa Operária 29 Extrema-esquerda
PODE Podemos 19 Centro
PSL Partido Social Liberal 17 Direita/extrema-direita
PRB Partido Republicano Brasileiro 10 Centro-direita
PSOL Partido Socialismo e Liberdade 50 Extrema-esquerda/esquerda
PR Partido da República 22 Centro-direita
PSD Partido Social Democrático 55 Centro
PPL Partido Pátria Livre 54 Esquerda
PATRI Patriota 51 Extrema-direta
PROS Partido Republicano da Ordem Nacional 90 Centro-esquerda
SD Solidariedade 77 Centro-esquerda/centro
NOVO Partido Novo 30 Direita
REDE Rede Sustentabilidade 18 Centro-esquerda
PMB Partido da Mulher Brasileira 35 Centro-esquerda/centro

Partidos políticos do Brasil

Ulysses Guimarães e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, em 1989
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cupações, principalmente no tocante à 
corrupção e aos desperdícios em geral.

O candidato ainda manifestou, vi-
gorosamente, a importância que me-
recia a questão ambiental brasileira, 
ressaltando que ela não poderia ficar 
dissociada ou incompatível com o de-
senvolvimento econômico do País. 

Em seu governo, em caso de vitória, 
a grande meta seria o desenvolvimento 
do homem brasileiro, tendo a educação 
papel dos mais relevantes – destacan-
do-se que o Brasil não poderia mais 
continuar refém das exportações ape-
nas de commodities e que era preciso 
dedicar à indústria nacional um novo 
protagonismo e melhor tratamento.

O ex-deputado federal Ulysses Gui-
marães costumava repetir uma frase do 
ex-presidente francês Charles de Gaulle 
de que “a maior de todas as autorida-
des é o fato, sua excelência o fato”. 

Em 1990, Ulysses Guimarães foi 
reeleito deputado, mas não disputou a 
presidência da Câmara e perdeu a pre-
sidência do PMDB para Orestes Quercia. 
Seu prestígio foi retomado em 1992, 
durante o impeachment do presidente 
Fernando Collor de Mello. Ulysses foi um 
dos responsáveis por um dos principais 
golpes sofridos por Collor. Pedia aberta-
mente que a votação do impeachment 
no Congresso não fosse secreta.

ULYSSES GUIMARÃES 
PRINCIPAIS DESTAQUES:

Formação Superior:
Direito, USP, São Paulo, em 1940.
Carreira Política:
Deputado Estadual, SP, Partido: PSD, 
Período: 1947 a 1951
Mandatos na Câmara dos Deputados:
Deputado Federal 1951-1955, SP, 
PSD; 1955-1959, SP, PSD, 1959-1963, 
SP, PSD; 1963-1967, SP, PSD; 1967-
1971, SP, MDB; 1971-1975, SP, MDB; 
1975-1979, SP, MDB; 1979-1983, SP, 
MDB; 1983-1987, SP, PMDB; Deputa-
do Federal Constituinte 1987-1991, 
SP, PMDB; Deputado Federal - 1991-
1995, SP, PMDB.

ATIVIDADES PARTIDÁRIAS:

Vice-Presidente do Diretório Na-
cional do MDB, 1966; Presidente da 
Comissão Executiva do Diretório Na-
cional do MDB, 1971-1979; Fundador 
do PMDB; Integrante da Comissão 
Diretora Nacional Provisória, 1980) 
e Presidente do Diretório Nacional do 
PMDB, 1981-1987.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS  
E CARGOS PÚBLICOS:

Professor Primário, Lins, SP; Profes-
sor, Esc. Normal de Lins, SP; Professor 
em vários ginásios, entre eles o Anglo-

-Latino e o Curso de Madureza Souza 
Dantas; Professor de Direito Constitu-
cional e Direito Internacional Público, 
Faculdades Metropolitanas Unidas, SP; 
Professor de Direito Internacional Pú-
blico, Fac. de Direito da Univ. Mackenzie, 
SP; Ministro de Estado da Indústria e Co-
mércio, 1961-1962; Procurador-Geral 
do Estado de São Paulo.

OBRAS PUBLICADAS:

• Poesia Sob as Arcadas. 1940;
• Vida Exemplar de Prudente  

de Morais. 1940;
• A Cruz na História do Brasil. 1978;
• José Bonifácio e o Romantismo  

Brasileiro. 1978;
• Socialização do Direito. 1978;
• Rompendo o Cerco. 1978;
• Navegar é Preciso,  

Viver não é Preciso;
• Enquanto houver um homem  

há esperança para a liberdade;
• Reforma com democracia;
• Esperança e mudança;
• Tentativa (Prêmio da Academia  

Paulista de Letras), 1983;
• Constituintes, os profetas  

de amanhã, 1987.

Autógrafo de Ulysses concedido a Carlos Alberto Teixeira de 
Oliveira em Selo Postal comemorativo da Constituição de 1988

1ª Página de livro sobre a Constituição Brasileira com dedicatória 
De Ulysses Guimarães a Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Fontes de referência: Gazeta do Povo, com Estadão 
Conteúdo de 07/10/2019; Agência Brasil; Wikipédia; 
BDMG Cultural, MercadoComum e acervo pessoal de 

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.
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“Acedi com prazer ao convite 
do benemérito Rotary Clube para 
falar-vos nesta ocasião e agradeço 
a oportunidade ao seu ilustre presi-
dente, doutor José Ermírio de Morais 
Filho, que, além de realizar uma obra 
industrial de valor, sabe encontrar 
tempo para intensa atividade volta-
da para o bem público.

É-me particularmente grata a 
presença do eminente chefe do go-
verno paulista, doutor Carvalho 
Pinto, cidadão de altos méritos e ho-
mem de Estado cuja administração 
se revela capaz, fecunda e proba. A 
ação do seu governo se está desen-
volvendo num planejamento de lar-
ga envergadura, cuidadosamente 
elaborado e cuja execução permitirá 
a esta dinâmica unidade da Federa-
ção alcançar a sua meta de transpor 
definitivamente a barreira do subde-
senvolvimento na década a abrir-se 
no ano próximo. O Governo Federal 
continuará a prestar, na esfera de 
suas atribuições, toda colaboração 
que estiver a seu alcance para o pro-
gresso de São Paulo num Brasil cada 
vez mais próspero e mais unido.

Aproveitando o ensejo de falar, nesta 
admirável cidade de São Paulo, a tantos 
elementos da sociedade paulista, homens 
de empresa e das classes liberais, todos 
empenhados, como eu, na luta pelo de-
senvolvimento nacional, quero retomar 
a afirmação que reiteradamente ve-
nho fazendo, desde quando candida-
to à Presidência da República: não 
podemos, não devemos e não quere-
mos continuar nação de importância 
secundária, vivendo na dependência 
da exportação de produtos primários. 

Tornando o tema do desenvolvi-
mento o principal de todos os meus 
pronunciamentos, creio interpretar, 
com exatidão, um estado de ânimo 
do povo brasileiro, ansioso por en-
contrar o justo caminho de seu des-
tino. Não me recuso a falar por essa 
causa. Não alimento mais nenhuma 

ambição pessoal, nem tenho votos a 
angariar, pois a providência me con-
duziu a um posto que jamais ousei 
ambicionar, tão alto me parecia.

Num exame superficial, meus se-
guidos pronunciamentos poderiam ser 
considerados dispensáveis, e o tempo 

JK já alertava:
“Se mantivermos apenas o presente ritmo de desenvolvimento, pouca 
esperança haverá de nos igualarmos um dia aos países altamente 
industrializados; e se nem esse ritmo insuficiente pudermos manter, 
nossa situação se tornará verdadeiramente inquietadora.”
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que a eles dedico melhor empregado se 
gasto em tarefas positivas e concretas. 
Entretanto, meus senhores, preparar a 
batalha do desenvolvimento, criar uma 
atmosfera psicológica que torne impos-
sível o retrocesso do movimento que 
vamos levando adiante, constitui, a meu 
ver, obra tão importante quanto as me-
tas, que, mercê de Deus, estarão atingi-
das, ou próximas de atingir-se quando se 
extinguir o meu quinquênio presidencial. 
É preciso que o povo brasileiro esteja 
espiritualmente unificado, conscien-
temente preparado para prosseguir 
na campanha da sua expansão e do 
aumento do seu poderio.

As tarefas positivas e concretas têm 
merecido atenção ininterrupta, con-
tinuada, incessante do meu governo. 
Quando Brasília estiver concluída e as 
novas rodovias que já cruzam o país de-
vidamente completadas; quando o rio 
São Francisco estiver sendo navegado o 
ano inteiro; quando as grandes barra-
gens e usinas geradoras estiverem em 
plena produção; quando as obras de 
enriquecimento do Nordeste estiverem 
em rendimento total, se considerarmos 
o que se fez dentro da exiguidade do 
tempo de que dispunha o governo, en-
tão há de avultar o trabalho realizado. 
Contudo, em relação ao Brasil, às suas 
possibilidades, à sua grandeza terri-
torial, forçoso é concluir que as metas 
do meu governo não passam de um 
começo, de um marco apenas, de uma 
arrancada básica. Não falo como um 
visionário — embora não me repugne 
ser considerado um visionário — mas 
como brasileiro e realista, como alguém 
que sabe o que afirma.

Falo como um homem que tomou 
contato com esta imensa nação, que a 
percorreu em todas as suas direções, 
que auscultou a opinião pública das 
capitais e dos lugares mais humildes, 
esquecidos e modestos; que palmilhou 
sítios ínvios e recolheu um anseio pro-
fundo, por vezes rudemente manifesta-
do, quase direi informulado, em favor 
de um Brasil livre dos obstáculos que 
impedem a sua marcha para o futuro. 
Se não me tenho recusado a propagar 

a ideia do desenvolvimento e a empres-
tar-lhe toda a autoridade do meu car-
go, é porque me sinto intérprete auto-
rizado dessa aspiração permanente, é 
porque toquei nessa poderosa matéria-
-prima que é o Brasil, não o Brasil das 
grandes cidades, já configurado, mas 
o Brasil ainda irredento, ainda preso a 
um injusto cativeiro de pobreza.

Reputo mais importante do 
que qualquer outra medida de ca-
ráter prático esta, a de elucidar a 
opinião pública sobre a necessi-
dade de dinamizarmos o país, de 
insuflarmos na alma brasileira a 
ambição da grandeza.

Vós, paulistas, estais em condições 
muito especiais de me compreender. 
Construístes algo de forte e de sólido. 
Sois um Estado em que a agricultura e 
a indústria, atividades intimamente li-
gadas e interdependentes, marcharam 
solidárias, e num exemplo digno de ser 
seguido por todo o Brasil. Vossa posi-
ção é de singular importância e todo 
o Brasil o reconhece e proclama — e 
o proclama e reconhece com legítimo 
orgulho, sem ressentimento nem in-
veja. Todo o país, até nas regiões mais 
afetadas pela pobreza, se regozija com 
a prosperidade desta unidade da Fede-
ração. Eu mesmo o proclamei várias 
vezes quando candidato à Presidên-
cia da República, depois de ter ouvido 
por toda a parte confidências em que 
o nome de São Paulo era citado como 
exemplo do que poderão vir a ser um 
dia os outros Estados brasileiros.

A maneira por que São Paulo é 
encarado pelas demais unidades da 
Federação decorre também da índole 
deste Estado, que a todos recebe em 
sua generosa hospitalidade. À propor-
ção que ia crescendo, mais vivo, mais 
enraizado e mais permanente se tor-
nava o seu sentimento de brasilidade. 

Aqui trabalharam e continuam 
trabalhando elementos oriundos das 
procedências mais diversas. Euro-
peus, asiáticos, habitantes de vários 
países deste Continente, brasileiros 

de todos os rincões, todos se irma-
nam no mesmo esforço para o en-
grandecimento crescente do Estado. 
Estais assim, paulistas, em condições 
de compreender que a evolução vi-
gorosa e harmônica que aqui se vem 
processando deve ser repetida em 
todo o país. Insisto em que não temos 
o direito de ceder ao ócio; que é uma 
verdadeira inconsciência perdermos 
um tempo precioso em lutas sem 
sentido, quando se encontram em si-
tuação de atraso e de miséria zonas 
extensas do nosso território.

Para que logremos continuar com 
êxito a batalha do desenvolvimento, 
torna-se imprescindível desejar a co-
laboração estrangeira e incrementar 
o intercâmbio com o exterior. Nosso 
primeiro dever, no entanto, consiste 
em nos pormos, nós próprios, a lutar 
pelos nossos interesses, confiando a 
nós mesmos as tarefas que reputa-
mos essenciais e redentoras de nossa 
economia. O destino do país depen-
de — sem falarmos dos desígnios da 
Providência — da soma de dedicação 
e trabalho dos habitantes desta terra 
imensa e rica em possibilidades.

Se quisermos ver reduzida a dis-
tância, infelizmente excessiva, que 
nos separa dos países desenvolvi-
dos, não só teremos de madrugar 
no trabalho, mas ainda de empre-
gar, com justo e compensador ren-
dimento, as energias, tanta vez dis-
persas e esbanjadas a esmo.

Contamos com reservas de inteligên-
cia e capacidade de trabalho para uma 
empreitada como esta de acelerar o rit-
mo do nosso crescimento; manda, porém, 
a justiça reconhecermos as dificuldades 
do homem brasileiro do interior para que 
o seu trabalho tenha o rendimento reque-
rido. Não seria demais evocar a solidão 
em que viveram, até hoje, milhões de pa-
trícios nossos, sem vias de comunicação, 
sem recursos técnicos, sem saúde, sem 
instrução e até sem alimentação suficien-
te. Se alinhássemos os índices de morta-
lidade precoce, se vos apresentássemos o 
balanço de tanta pobreza acumulada, só 
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vos restaria admirar o valor, o patrio-
tismo, a coragem com que, enfrentan-
do condições contrárias, se afirmou a 
civilização brasileira.

A edificação do nosso parque in-
dustrial exige que ainda compremos 
equipamentos novos. Somos obri-
gados a importar certas matérias-
-primas para fábricas e parte dos 
combustíveis líquidos para consumo 
interno. Embora nos limitemos a im-
portações essenciais, não é pequeno 
o montante de divisas que nos vemos 
forçados a despender. A receita de 
nossas exportações, proporcionada 
pelo café e alguns outros produtos, 
não atende aos reclamos da expan-
são do Brasil. Temos que vender mais, 
há que ampliar as correntes tradicio-
nais de exportação e procurar mer-
cados novos para nossos produtos. 
Apreciei as oportunas palavras do 
ministro das Relações Exteriores, se-
nhor Horácio Lafer, que, ao assumir a 
pasta, manifestou o seu propósito de 
fazer sentida a presença do Itamara-
ti onde quer que se apresentem novos 
clientes para nossos produtos. A tal 
propósito, julgo adequado assinalar 
que o problema das exportações bra-
sileiras não depende somente da nos-
sa atividade no exterior, mas envolve 
problemas estruturais.

Para vender, precisamos de 
produzir o que seja vendável, e nas 
melhores condições. Importa, para 
consolidar nossa base econômica, 
diversificar nossa produção, encon-
trar a via de acesso a um regime de 

mais ampla produtividade. Essa ta-
refa, urgente, requer leal, profundo 
e efetivo entendimento entre o go-
verno e as classes econômicas. Bem 
sabeis, vós todos, homens respon-
sáveis que sois, vitoriosos na inicia-
tiva privada, patriotas e idealistas, 
fautores do progresso nacional, bem 
sabeis que vivemos uma hora decisi-
va e que os caminhos do desenvolvi-
mento se confundem com as estra-
das da segurança e da sobrevivência 
do país. Se mantivermos apenas o 
presente ritmo de desenvolvimento, 
pouca esperança haverá de nos igua-
larmos um dia aos países altamente 
industrializados; e se nem esse rit-
mo insuficiente pudermos manter, 
nossa situação se tornará verdadei-
ramente inquietadora. Eis por que 
governo e iniciativa privada devem 
convergir para o objetivo supremo 
do desenvolvimento, sob o prisma 
da segurança da nação brasileira. O 
governo tem muito a aprender dos 
que deram a São Paulo sua pujança 
industrial e aos que fundaram a sua 
riqueza agrícola. Temos de dar jun-
tos um grande impulso, e é para isso 
que aceitei vosso convite e aqui me 
encontro entre vós.

Não ignorais que a obra interna de 
desenvolvimento encontra correspon-
dência no campo das relações interna-
cionais. É inegável que o Brasil começa 
a colocar-se, no que toca a sua política 
exterior, em termos de maior realismo, 
adequando sua ação à presente con-
juntura mundial, com os seus proble-
mas tão numerosos e complexos.

Com a Operação Pan-Americana, 
demos uma prova de que deixávamos 
de viver num mundo de puras fórmulas 
e passávamos a participar da grande 
aventura destes tempos novos. Finda 
a última conflagração mundial, com a 
derrota dos preconceitos pseudocientí-
ficos de superioridade racial e de mis-
sões de povos conduzidos por chefes ilu-
minados, houve curta pausa em que as 
nações líderes do mundo se ocuparam 
da dura tarefa da reconstrução. 

Inicia-se agora um movimento uni-
versal, marcado pela ânsia de erradicar 
o subdesenvolvimento. Os nacionalismos 
começaram a impregnar-se desse desejo 
de criar riqueza e conquistar a emanci-
pação econômica para os povos subme-
tidos à ignorância, ao flagelo das ende-
mias e à falta de um mínimo de obras 
de infraestrutura que lhes permitissem 
entrar numa era de construção. Na Amé-
rica Latina, o anseio de desenvolvimento 
esperava a sua formulação e tradução 
em termos de política continental.

Essa doutrina — não o afirmo eu, 
mas a voz dos estadistas do continen-
te inteiro — está contida na Operação 
Pan-Americana. Somos pelo desenvol-
vimento do Brasil; somos igualmente 
partidários do desenvolvimento har-
mônico do continente. Nossa política 
interna e nossa política externa — em 
seu campo natural de atuação, que é o 
Hemisfério — ordenam-se e unificam-
-se em torno deste pensamento cen-
tral: a luta contra a pobreza, geradora 
de males e revoltas para a humanida-
de, contra a miséria que ofende a Deus 
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Discurso proferido em São Paulo – 
SP, em 14 de agosto de 1959, sobre 

a política de desenvolvimento de 
seu governo, durante conferência 

no Rotary Clube da Cidade.

e a nossa consciência cristã. A ideia 
da Operação Pan-Americana vai-se 
impondo aos poucos, vencendo dificul-
dades naturais, não tantas e tamanhas 
quanto supúnhamos.

Aos poucos, o nosso conceito de so-
lidariedade continental granjeia par-
tidários, não só nos países que mais 
diretamente receberão seus benefícios, 
mas ainda naqueles que se beneficiarão 
indiretamente, ou a prazo mais longo. 
Testemunhos eloquentes nos conven-
cem da justeza e oportunidade do mo-
vimento iniciado há pouco mais de um 
ano. Considero digna do maior relevo a 
coincidência agora verificada entre a 
tese que a Delegação brasileira levou 
à Conferência dos Vinte e Um em Wa-

shington e o pronunciamento recente 
de um dos homens mais diretamente 
responsáveis pela política exterior dos 
Estados Unidos e que chefiou a delega-
ção norte-americana àquela reunião. 
Retoma ele com brilho a nossa análi-
se e não deixa de assinalar que, se os 
países subdesenvolvidos chegarem à 
conclusão de que não poderão atin-
gir o progresso dentro da liberdade, 
ficarão expostos às seduções de alter-
nativas contrárias à índole dos povos 
democráticos. E sobretudo reconhece 
a necessidade imperiosa de um grande 
esforço de desenvolvimento econômico 
por parte do mundo livre, para que não 
venha a ser um dia superado pelo das 
economias planificadas. É exatamente 
esse esforço conjugado que a Operação 

Pan-Americana propõe ao continente.

Meus Senhores: em nossas mãos está 
o destino deste grande país. Se tivermos 
confiança e resolutamente nos dispuser-
mos a não poupar sacrifícios para que 
sejam lançadas as bases econômicas e 
espirituais do nosso desenvolvimento, o 
futuro confirmará o nosso entusiasmo, e 
nossos filhos hão de orgulhar-se de per-
tencer a uma nação não somente livre e 
cheia de possibilidades, mas economica-
mente sadia e plenamente realizada.”

JUSCELINO KUBITSCHEK  
Profeta do Desenvolvimento:
Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI | em 3 volumes e 2.336 páginas

 Juscelino Kubitschek nasceu em 
Diamantina, em 12 de setembro de 
1902. Da pequena cidade mineira 
saiu para se tornar deputado federal 
(1934-1937), prefeito de Belo Hori-
zonte (1940-1945), governador de 
Minas Gerais (1950-1954) e presi-
dente da República (1956-1961), com 
o slogan “Cinquenta Anos de Progres-
so em Cinco Anos de Governo”. 

 Toda esta expressiva trajetória, 
que marcou o desenvolvimento eco-

nômico e social do Brasil, encontra-
-se relatada nas páginas de “Juscelino 
Kubitschek – Profeta do Desenvolvi-
mento – Exemplos e Lições ao Brasil 
do Século XXI”, obra composta por três 
volumes que acaba de ser lançada pelo 
economista Carlos Alberto Teixeira de 
Oliveira, Presidente/Editor Geral de 
MercadoComum – Publicação Nacio-
nal de Economia, Finanças e Negócios 
e Presidente da ASSEMG – Associação 
dos Economistas de Minas Gerais e 
que agora já pode ser adquirida. 

• Volume I – PROFETA DO 
DESENVOLVIMENTO

• Volume II – O DESENVOLVIMENTO 
EM 1º LUGAR 

• A Construção de uma Nação 
Próspera e Justa

• Volume III – MENSAGEIRO  
DA ESPERANÇA

• Exemplos e Lições ao Brasil  
do Século XXI

• Coletânea de 250 discursos 
proferidos no exercício do  
mandato da Presidência da 
República – 1956 a 1960.

O texto citado anteriormente 
consta da Coletânea de 3 livros 
intitulada “Juscelino Kubitschek: 
Profeta do Desenvolvimento – 
Exemplos e Lições ao Brasil do 
Século XXI”, de autoria de Carlos 
Alberto Teixeira de Oliveira e lan-
çada em junho de 2019 por Merca-
doComum – Publicação Nacional 
de Economia, Finanças e Negócios 
– Há 28 Formando Opiniões.
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A economia, as manifestações de sete de 
setembro e a popularidade de Itamar Franco

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, dep. Federal Maria Elvira Salles e o presidente Itamar Franco

Não estamos vivenciando nenhu-
ma novidade. Vaias, gritos, lutas, fogo 
e bandeira nacional. Desde 1988, o dia 
em que é comemorada a Independên-
cia do Brasil sempre foi marcado por 
manifestações contra o governo. A 
maioria dos protestos acontecem em 
momentos de clima econômico ruim 
no país, aliado a crises políticas e des-
contentamento geral da população. 

Um dos únicos presidentes a esca-
par do descontentamento popular, Ita-
mar Franco foi aplaudido nos desfiles 
de 7 de setembro, em 1993 e 1994. Seu 
governo, que teve o maior crescimento 
médio do PIB, desde o fim da ditadura 
em meio à disparada da inflação, foi 
marcado pela preparação das medidas 
do Plano Real e pelo lançamento da 
nova moeda, em 1º de julho de 1994. 

De acordo com dados do FMI – 
Fundo Monetário Internacional, du-

rante os dois anos de governo Itamar 
Franco a economia brasileira cresceu, 
no acumulado de 1993 e 1994, 10,3% 
- o equivalente a quase o dobro da 
média mundial do mesmo período.  
Cabe também lembrar que o presi-
dente deixou o governo com as contas 
absolutamente em ordem, com baixo 
endividamento público e a inflação 
sob controle. 

Aliás, o seu governo foi o único 
que, de fato, combateu a corrupção 
de forma exemplar. O resto, é apenas 
o resto. Não por outro motivo a atual 
crise político-institucional brasileira 
assume contornos dramáticos. Aliás, 
nunca é demais lembrar que, no Con-
gresso, a PEC do fim do foro privile-
giado completou 1.000 dias parada 
na Câmara. 
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Delfim Netto e o governo 
Bolsonaro: subdesenvolvimento 
acelerado

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e o ministro Antonio Delfim Netto

Para o ex-ministro da Fazenda 
Antonio Delfim Netto, “os mil dias 
do governo do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) são de "con-
fusão e noite de Sherazade", pois 
"de dia é uma trapalhada e de noite 
mentindo". "Tem sido uma tragédia, 
mil dias de confusão, de preconcei-
to, ideias equivocadas. Infelizmente, 
estamos em pleno subdesenvolvi-
mento acelerado", afirmou. Segun-

do ele, o governo de Bolsonaro está 
derretendo. "Eles vão embora no 
próximo ano (Guedes e Bolsonaro). 
Bolsonaro não será reeleito", afir-
ma. "Eu não tenho a menor dúvida 
da vitória de Lula no primeiro tur-
no. O comportamento do governo 
Bolsonaro está se derretendo". O 
economista também afirmou que 
votará no ex-presidente Lula, em 
2022. "O governo Lula foi um go-

verno de muito boa qualidade ainda 
que tenha sido ajudado pelos aspec-
tos externos, com o grande choque 
de commodities". Netto relembrou 
convívio com Bolsonaro e disse que 
ele "tem disposição para guerra". 
"Sempre foi uma pessoa extrema-
mente agressiva. Bolsonaro tem dis-
posição para guerra. Ele é incapaz 
de uma acomodação", afirmou.

Fonte: UOL – Entrevista/28.09.2021
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O Tiro no Pé de Bolsonaro
Economista e 
consultor, com 
carreira destacada 
nas áreas acadêmica, 
empresarial e na 
atividade pública.  
PHD em economia pela 
Vanderbilt University, 
atuou como assessor 
do Ministro Delfim 
Neto, responsável 
pelos setores de 
Ciência, Tecnologia 
e Investimentos 
em Energia.Foi 
membro da equipe de 
negociação com o FMI, 
membro do Conselho 
de Administração 
da Cia. Suzano, 
Nestlé e Banco BBVA. 
Atualmente é sócio-
diretor da Rosenberg 
Partners.

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

LUIS PAULO ROSENBERG

A manifestação bolsonarista de 
7 de setembro pode ser consi-
derada um sucesso de mobili-
zação, com multidões nas prin-
cipais cidades do País. Daí a se 
atribuir ao evento uma vitória 
do Executivo contra o STF e o 
Congresso, com avanço do mo-
vimento golpista continuísta, 
vai uma distância estelar. 

De fato, o número de mani-
festantes é insignificante para 
respaldar tal conclusão, como 
um simples exercício ilustra 
bem. De uma população de 
potenciais apoiadores de cer-
ca de 180 milhões de brasi-
leiros, Bolsonaro conta com 
20% de bolsominions fiéis, 
um número insuficiente até 
para garantir a presença dele 
no segundo turno de 2022. De 
fato, se destes 40 milhões de 
brasileiros, 1% decidiu ir às 
manifestações da Independên-
cia, teríamos 400 mil pessoas, 
mais ou menos a soma dos que 
efetivamente compareceram. 
Convenhamos, nossas institui-
ções democráticas não são se-
quer triscadas pela expressão 
da vontade de menos de meio 
por cento da população que 
poderia se manifestar. 

Da mesma forma que uma ma-
nifestação com o dobro de par-
ticipantes antibolsonaristas no 
domingo próximo, também não 
enterra a candidatura do Pre-
sidente. É necessário aguardar 
o desdobramento do poder de 
mobilização dos dois lados, an-
tes de se inferir para onde mar-
cha a sorte do atual Presidente; 
se tiver tido o condão de deto-

nar recorrentes manifestações, 
seja de um lado ou do outro, o 
evento desta semana seria o es-
topim de uma mobilização po-
pular pró ou contra Bolsonaro.

Há, contudo, um experimento 
internacional que pode servir 
de indício para o que Bolso-
naro pode esperar: a tentativa 
de Trump de impedir a forma-
lização de sua derrota no Con-
gresso, logo após ser batido 
na contagem dos votos. Lá, a 
tentativa de mobilizar apoia-
dores para ganhar no tapetão 
o que foi perdido nas urnas 
redundou em desgaste mortal 
do cacife político de Trump, 
hoje um ônus carregado pelos 
Republicanos. O ataque às ins-
tituições democráticas provou-
-se um tiro no pé, lamentado 
pelas lideranças do Partido Re-
publicano, que produziu uma 
influência cadente de Trump 
na política americana.

Parece que nosso Trump tupi-
niquim resolveu aplicar para 
seu futuro o lema de que “não 
se mexe em time que está per-
dendo” e replica no Brasil o 
fracassado modelo de Trump. 
Como estamos a um ano da 
campanha presidencial, é bem 
possível que Bolsonaro sequer 
seja um candidato viável até lá. 
Como a política abomina o vá-
cuo, dois exemplos importantes 
do minguar presidencial: pró-
ceres fisiológicos do Centrão 
começam a abandonar a nau de 
Bolsonaro e o nome de um mi-
litar admirável, como o General 
Santos, começa a ser cogitado 
pela Direita mais consciente.

Outro sintoma de que Bolsona-
ro é o rei do tiro no próprio pé 
é a matéria do Estadão do dia 
da Independência, revelando 
inconfidências de membros 
da equipe de Paulo Guedes. 
Como vínhamos alertando há 
meses, assessores afirmam 
que o despautério presiden-
cial, provocando intranquili-
dade institucional, é o maior 
inimigo da economia. De nada 
adianta a coerência da política 
econômica, se seu pano de fun-
do for sólido como geleia. Um 
dos assessores ressalta com 
propriedade: não fosse a inse-
gurança induzida pelos pro-
nunciamentos de Bolsonaro, a 
lógica macroeconômica já teria 
conduzido a taxa cambial para 
abaixo de R$ 5,0/dólar, com ga-
nhos significativos no combate 
à inflação e na preservação do 
poder aquisitivo do salário. 

Moral da história: o incrível pre-
sidente que encolheu, elegeu 
a estratégia de se tornar mais 
querido aos que já o amam de 
paixão do que alargar sua base 
de sustentação. Como nos ensi-
na a Aritmética, isto representa 
uma opção por não contar com 
as urnas para se manter no po-
der. Como o comando das for-
ças armadas se mantem alheio 
ao embate político, a polícia 
militar também e a manifesta-
ção de ontem foi surpreenden-
temente pacífica e civilizada, a 
tendência é mais para Bolsona-
ro se esvair sozinho do que ser 
impedido. E sem golpe, o Mito 
ficará com 20% dos eleitores 
como limite superior de sua 
eventual votação.
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Medidas emergenciais de proteção 
às águas do Lago de Furnas
Em reunião de entidades municipais, em Alfenas, presidente da ALMG apontou 
perspectivas para enfrentamento das graves consequências da crise hídrica

O presidente da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG), deputado 
Agostinho Patrus (PV), participou, no 
dia 17 de setembro, em Alfenas, no Su-
doeste de Minas, do encontro regional 
de entidades que representam os muni-
cípios do entorno dos Lagos de Furnas e 
de Peixoto. O evento teve como objetivo 
discutir a situação do nível de água nos 
reservatórios locais, profundamente 
prejudicados pela crise hídrica.

O encontro foi organizado pelas as-
sociações dos Municípios do Lago de 
Furnas (ALAGO) e da Microrregião do 
Médio Rio Grande (AMEG). Na reunião, 
Agostinho Patrus defendeu medidas de 
proteção ao “Mar de Minas” – como é co-
nhecido o Lago de Furnas –, dentre elas, o 
imediato cumprimento da Emenda Cons-
titucional nº 106, oriunda de uma propo-
sição aprovada e promulgada pela ALMG, 
que incluiu os reservatórios dos Lagos 
de Furnas e de Peixoto entre as unidades 
tombadas para fins de conservação.

 “É hora de cumprirmos a legislação 
aprovada na Assembleia da cota míni-
ma de Furnas. A Assembleia Legislativa 
se debruçou sobre essa PEC, a aprovou 
e agora ela é questionada no Supremo 
Tribunal Federal. Se é questionada, é por-
que está valendo. Se está valendo, deve 
ser cumprida. Esta é a mensagem que 
trazemos aqui. Este é o recado”, afirmou 
o presidente da ALMG, Agostinho Patrus.

A Emenda 106, promulgada em 
dezembro de 2020, estabelece níveis 
mínimos de água para o Lago de Fur-
nas, que abastece a Hidrelétrica de 
mesmo nome, na cidade de São José da 
Barra, e para o Lago de Peixoto, no mu-
nicípio de Ibiraci, onde funciona a usi-
na hidrelétrica de Mascarenhas. Essa 
iniciativa visa assegurar o uso múlti-

plo das águas dos lagos, o que inclui o 
turismo, a agricultura, a piscicultura, 
entre outras atividades – e não apenas 
a geração de energia hidrelétrica. 

“Nós vamos, juntos, trabalhar com 
o Supremo Tribunal Federal para que a 
lei receba, também, por parte do STF, o 
seu aval. Quando o nível mínimo não é 
cumprido, causa desemprego, desalen-
to às pessoas, piora a agricultura, difi-
culta a atividade turística. E é isso que 
nós não queremos”, defendeu Patrus.

Também participaram do evento 
o presidente da Eletrobras, Rodrigo 
Limp; o presidente de Furnas Centrais 
Elétricas, Clovis Torres; o diretor-jurídi-
co da Presidência do Senado, Alexandre 
Silveira; o presidente da Alago e prefei-
to de Cristais, Djalma Carvalho; o pre-
sidente da Ameg, Paulo Sérgio Oliveira; 
o prefeito de Alfenas, Luiz Antônio da 
Silva; o presidente da Frente Mineira 
de Prefeitos e prefeito de Belo Horizon-
te, Alexandre Kalil; além de deputados 
estaduais e federais e outras lideranças 
políticas regionais e nacionais.

O “Mar de Minas” é o maior lago 
em extensão de Minas Gerais e um dos 
maiores lagos artificiais do mundo. No 

total, 34 municípios são banhados pelo 
lago. Atualmente, além das adversida-
des impostas pela crise hídrica, mora-
dores do entorno do lago também en-
frentam dificuldades de acesso entre as 
localidades que ainda dependem de bal-
sas como meio de transporte na região.

EMENDA 106

Para garantir proteção aos Lagos 
de Furnas e de Peixoto, a Emenda Cons-
titucional nº 106 prevê que o volume 
mínimo de água deve ser mantido em 
762 metros acima do nível do mar para 
o Lago de Furnas, e em 663 metros para 
o Lago de Peixoto. Entretanto, o cum-
primento da Emenda é contestado pela 
Presidência da República, portanto, o 
tema ainda requer apreciação pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF).

O país enfrenta hoje a maior crise 
hídrica em mais de 90 anos. Diante da 
falta de chuvas, diversos reservatórios 
de hidrelétricas estão próximos do ní-
vel mínimo para a geração de energia 
elétrica. O grande temor apontado por 
especialistas é de que a situação possa 
se agravar a ponto de haver períodos de 
escassez generalizada para algumas re-
giões e o risco de racionamento no país.
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Eugênio Mattar e Localiza são
os destaques principais do XXIII Prêmio 

Minas – Desempenho Empresarial  
Melhores e Maiores Empresas de Minas 

Gerais – MercadoComum – 2021
O objetivo principal desta premia-

ção, que ocorre pela 23ª vez consecu-
tiva, é de homenagear as empresas 
que mais se destacaram em Minas Ge-
rais durante os anos de 2020/2021, 
em função de suas atividades ope-
racionais, desempenho econômico e 
resultados em geral.

Os agraciados da premiação fo-
ram definidos através de processo 
eminentemente técnico, que teve 
como sustentação e fundamentação, 
as informações e dados relativos ao 
estudo intitulado XXV Ranking de 
Empresas Mineiras, o qual, será di-
vulgado em edição especial de Merca-
doComum, prevista para circular em 
dezembro próximo, juntamente com 
o registro da premiação e das empre-
sas vencedoras. O estudo intitulado 
XXV Ranking de Empresas de Minas 
Gerais foi realizado, com exclusivida-
de, pela equipe técnica da MinasPart 
– Desenvolvimento Empresarial e 
Econômico, Ltda.

As empresas participantes deste 
XXV Ranking de Empresas Mineiras 
possuem sede em Minas Gerais e tive-
ram os seus balanços publicados até o 
dia 10 de setembro último. Em alguns 
casos, os mesmos foram diretamente 
encaminhados à Redação de MERCA-
DOCOMUM para estudo e análise.

Cabe destacar que, para a realiza-
ção deste XXV Ranking, foram analisa-
dos quase 5.000 balanços e demons-
trações de lucros e perdas – sendo 
consideradas aptas e classificadas 570 
empresas –totalizando as mesmas 
uma Receita Operacional Líquida de 
aproximadamente R$ 400 bilhões – o 
que correspondente a cerca de 60% 
do PIB - Produto Interno Bruto de Mi-
nas Gerais do ano de 2020.

As variáveis mais relevantes que 
determinam a escolha das empresas 
vencedoras são: equilíbrio econômico 
financeiro; lucratividade e crescimen-
to da receita operacional; governança 

corporativa; transparência e respeito 
ao consumidor.

As categorias a serem homenage-
adas neste “Oscar da Economia Mi-
neira de 2021” são:

• 50 MELHORES E MAIORES - 
EMPRESAS EXCELÊNCIA  
DE MINAS GERAIS

• PERSONALIDADE EMPRESARIAL 
DO ANO (1)

• TRADIÇÃO E PERPETUIDADE (5)

• EMPRESA DO ANO DE MINAS 
GERAIS (1)

A escolha do agraciado da Cate-
goria Personalidade Empresarial do 
Ano de Minas Gerais é realizada por 
uma Comissão Especial, composta 
por todos os agraciados dos anos 
anteriores com o mesmo título; pe-
los membros do Conselho Editorial 
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e Consultivo de MERCADOCOMUM; 
pelos presidentes das principais en-
tidades de classe empresarial do Es-
tado e por consulta, direta e seletiva, 
a leitores e assinantes da publicação. 
Nesta categoria, somente uma única 

pessoa física é homenageada.

Nesta 23ª edição do Prêmio Minas 
de Desenvolvimento Empresarial – 
Maiores e Melhores Empresas – MER-
CADOCOMUM– 2020/2021, EUGÊNIO 

PACELLI MATTAR, PRESIDENTE DA 
LOCALIZA S.A. receberá o título de 
“Personalidade Empresarial do Ano 
de Minas Gerais”. A Localiza é tam-
bém a e escolhida como a “Empresa 
Destaque do Ano de Minas Gerais”.

XXIII PRÊMIO MINAS
DESEMPENHO EMPRESARIAL
MELHORES E MAIORES MERCADOCOMUM 
2020/2021

01 – PERSONALIDADE EMPRESARIAL  
DO ANO DE MINAS GERAIS:

02 – EMPRESA DESTAQUE  
DO ANO DE MINAS GERAIS:

Eugênio Pacelli Mattar
PRESIDENTE DA LOCALIZA S.A.

Localiza Rent a Car S.A.

03 – TRADIÇÃO E  
PERPETUIDADE: 

• 70 Anos –FAEMG – Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais

• 50 Anos – UNIMED-BH – 
Cooperativa de Trabalho Médico

• 40 Anos – DIRECIONAL  
Engenharia S.A.

• 40 Anos – Hospital MATER DEI S.A.

25 Anos – SUPERMERCADOS BH 
Com. Alim. S.A. 

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS 
ANTERIORES COM O TÍTULO 
“PERSONALIDADE EMPRESARIAL 
DO ANO DE MINAS GERAIS”: 

• 1998/1999 - José Alencar Gomes 
da Silva - Grupo Coteminas 

• 1999/2000 - Eduardo Borges de 
Andrade - Grupo Andrade Gutierrez

• 2000/2001 - Antônio José 
Polanczky - Grupo Belgo-Mineira 

• 2001/2002 - Djalma Bastos  
de Morais - CEMIG

• 2002/2003 - Salim Mattar -  
Grupo Localiza

• 2003/2004 - Alair Martins do 
Nascimento - Grupo Martins

• 2004/2005 - Robson Braga de 
Andrade - FIEMG - Grupo/Orteng

• 2005/2006 - Roger Agnelli –  
Grupo Vale do Rio Doce

• 2006/2007 - Rinaldo Campos 
Soares - Grupo Usiminas

• 2007/2008 - Cledorvino Belini - 
Grupo Fiat
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• 2008/2009 – Modesto Carvalho  
de Araujo Neto – Drogaria  
Araujo S.A.

• 2009/2010 – J. Murillo Valle 
Mendes – Grupo Mendes Jr.

• 2010/2011 – Wilson Nélio  
Brumer – Grupo Usiminas

• 2011/2012 – Ricardo Valadares 
Gontijo – Direcional Engenharia S.A.

• 2012/2013 – Olavo Machado Jr. – 
FIEMG

• 2013/2014 – Jacques Gontijo 
Álvares – CCPRMG-Itambé

• 2014/2015 – Rubens Menin – 
Grupo MRV Engenharia

• 2015/2016 – Tadeu Carneiro –
CBMM - Cia. Bras. Met. Mineração

• 2016/2017 – Roberto Simões –
FAEMG

• 2017/2018 – Lindolfo Paoliello – 
ACMinas e Sergio Leite de Andrade 
– Grupo Usiminas 

• 2018/2019 – Roberto Santoro –
Grupo Hermes Pardini

• 2019/2020 – Samuel Flam – 
UNIMED-BH 

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS 
ANTERIORES COM O TÍTULO 
“EMPRESA DESTAQUE DO ANO  
DE MINAS GERAIS”: 

• 1998/1999 - FIAT Automóveis S.A.

• 1999/2000 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2000/2001 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2001/2002 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2002/2003 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2003/2004 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2004/2005 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2005/2006 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2006/2007 - FIAT Automóveis S.A.

• 2007/2008 - FIAT Automóveis S.A.

• 2008/2009 – FIAT Automóveis S.A.

• 2009/2010 – FIAT Automóveis S.A.

• 2010/2011 – FIAT Automóveis S.A.

• 2011/2012 – CEMIG  
Distribuição S.A.

• 2012/2013 – FIAT Automóveis S.A.

• 2013/2014 – FIAT Automóveis S.A.

• 2014/2015 – CBMM – Cia. 
Brasileira de Metalurgia e 
Mineração

• 2015/2016 - DROGARIA ARAUJO S.A.

• 2016/2017 – LOCALIZA  
Rent a Car S.A.

• 2017/2018 – USIMINAS – Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2018/2019 - Instituto HERMES 
PARDINI S.A.

• 2019/2020 – UNIMED-BH – 
Cooperativa de Trabalho Médico

• 2020/2021 – LOCALIZA  
Rent a Car S.A.

MERCADOCOMUM estará circu-
lando em dezembro com uma edição 
especial impressa e outra eletrônica 
trazendo matérias sobre os premia-
dos, as empresas/instituições e per-
sonalidades, destacando a relevância 
da premiação para a economia e o 
desenvolvimento de Minas Gerais. 
Cabe ainda ressaltar, a importância 
da realização desse evento, que reúne 
expressiva parcela formadora do PIB 
mineiro e obtém ampla repercussão 
da mídia em geral. Nesta edição es-
pecial constará o descritivo do XXV 
Ranking de Empresas Mineiras, lis-
tando-se as “500 Maiores Empresas 
de Minas – 2020/2021” – em ordem 
alfabética, por setor econômico, re-
ceita operacional líquida, resultado, 
patrimônio líquido e ativos totais.

No dia 23 de novembro – às 18 

horas, MERCADOCOMUM estará rea-
lizando evento do XXIII Prêmio Minas 
Desempenho Empresarial – Melhores 
e Maiores Empresas – MERCADOCO-
MUM 2020/2021 através de um we-
binar com a participação de vários 
dirigentes das empresas vencedoras 
desta premiação e contará, ainda, 
com alguns painéis exclusivos para 
a realização de debates sobre a eco-
nomia mineira, brasileira e interna-
cional– seus cenários e perspectivas 
- com a presença de renomados eco-
nomistas, personalidades do mundo 
empresarial e formadores de opinião.

MERCADOCOMUM, ora em seu 
29º ano de circulação, é enviado men-
salmente a um público constituído 
por 120 mil pessoas formadoras de 
opinião em todo o país, diretamente 
via email e Linkedin, Whatsapp/Te-

legram, além de disponibilizar para 
acesso o seu site www.mercadoco-
mum.com, juntamente com as edições 
anteriores. De acordo com estatísticas 
do Google a publicação MERCADOCO-
MUM teve, no mês de agosto último, 
cerca 500 mil visualizações.

O XXIII Prêmio Minas – Desempe-
nho Empresarial – Melhores e Maio-
res Empresas – MERCADOCOMUM 
- 2020/2021 conta com os apoios ins-
titucionais da ACMINAS – Associação 
Comercial e Empresarial de Minas; 
ASSEMG – Associação dos Econo-
mistas de Minas Gerais; Fórum JK de 
Desenvolvimento Econômico; IBEF 
- Instituto Brasileiro de Executivos 
de Finanças de Minas Gerais; Minas-
Part- Desenvolvimento Empresarial e 
Econômico Ltda., Rosenberg & Asso-
ciados e Weplace.
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As 50 Melhores e Maiores Empresas – 
2020/2021 – XXV RANKING DE EMPRESAS 
DE MINAS GERAIS  - MercadoComum 

Acabam de ser definidas as 50 
empresas vencedoras do XXIII PRÊ-
MIO MINAS –DESEMPENHO EM-
PRESARIAL – MELHORES E MAIO-
RES EMPRESAS -MERCADOCOMUM 
-2020/2021, considerado o “Oscar da 
Economia de Minas Gerais”.

O objetivo desta premiação é home-
nagear as empresas que mais se des-
tacaram em Minas Gerais durante os 
anos de 2020/2021, em função de suas 
atividades operacionais, desempenho 
econômico e resultados em geral.

As empresas vencedoras foram 
definidas através de processo emi-
nentemente técnico que teve como 
sustentação e fundamentação, as in-
formações e dados relativos ao estu-
do intitulado XXV Ranking de Empre-
sas Mineiras, o qual, será divulgado 
em edição especial impressa e eletrô-
nica de MERCADOCOMUM, prevista 
para circular em dezembro próximo, 
juntamente com o registro do XXIII 
Prêmio Minas – Desempenho Empre-
sarial – Melhores e Maiores Empresas 
– MercadoComum – 2020/2021.

O estudo intitulado XXV Ranking 
de Empresas de Minas Gerais foi rea-
lizado, com exclusividade, pela equi-
pe técnica da MinasPart – Desenvol-
vimento Empresarial e Econômico, 
Ltda.

As empresas participantes deste 
XXV Ranking de Empresas Mineiras 
possuem sede em Minas Gerais e tive-
ram os seus balanços publicados até o 
dia 10 de setembro último. Em alguns 
casos, os mesmos foram encaminha-
dos nesse período, diretamente, à 
Redação de MERCADOCOMUM para 
estudo e análise.

O XXV Ranking de Minas Gerais 
conterá os seguintes dados:

• As 500 Maiores Empresas  
de Minas por Setor de 
Atividade Econômica;

• As 250 Maiores Empresas  
de Minas por Receita 
Operacional Líquida;

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Lucro Líquido;

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Patrimônio 
Líquido;

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Ativos Totais;

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Crescimento  
de Receitas

• As 50 Maiores Empresas  
por Prejuízo 

Cabe destacar que, para a realiza-
ção deste XXV Ranking, foram analisa-
dos quase 5.000 balanços e demons-
trações de lucros e perdas – sendo 
consideradas aptas e classificadas 600 
empresas – totalizando as mesmas 
uma Receita Operacional Líquida de 
aproximadamente R$ 400 bilhões – o 
que correspondente a cerca de 60% 
do PIB - Produto Interno Bruto de Mi-
nas Gerais do ano de 2020.

A escolha das empresas premiadas 
é definida, fundamentalmente, por sua 
efetiva contribuição à economia e ao de-
senvolvimento de Minas Gerais, consi-
derando também outros elementos tais 
como: agregação de valor; inovação e 
absorção tecnológica; expansão de ven-
das; integração nacional e internacional; 
governança corporativa; competitivida-
de e produtividade; geração de rique-
za; transparência; liquidez; geração de 
renda e de emprego; contribuição de 
impostos; EBITDA; sustentabilidade; 
respeito ao consumidor; “compliance” 
visão de futuro e integração junto à so-
ciedade da qual participa e integra.
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As variáveis mais relevantes que 
determinam a escolha das empresas 
vencedoras são: equilíbrio econômico 
financeiro; lucratividade e crescimen-
to da receita operacional; governança 
corporativa; transparência e respeito 
ao consumidor.

São as seguintes as categorias a 
serem homenageadas neste “Oscar 
da Economia Mineira de 2021”:

• 50 MELHORES E MAIORES - 
EMPRESAS EXCELÊNCIA DE 
MINAS GERAIS

• PERSONALIDADE 
EMPRESARIAL DO ANO (1)

• TRADIÇÃO E PERPETUIDADE (5)
•  EMPRESA DO ANO DE MINAS 

GERAIS (1)

Nesta 23ª edição do Prêmio Mi-
nas de Desenvolvimento Empresa-
rial – Maiores e Melhores Empresas 
– MERCADOCOMUM– 2020/2021, 
EUGÊNIO PACELLI MATTAR, PRESI-
DENTE DA LOCALIZA S.A. receberá o 

título de “Personalidade Empresa-
rial do Ano de Minas Gerais”. 

A Localiza é também a escolhida 
como a “Empresa Destaque do Ano 
de Minas Gerais”.

RELAÇÃO DAS 50 MELHORES E MAIORES – EMPRESAS EXCELÊNCIA 
DE MINAS GERAIS (Por Setor de Atividade):
AGRONEGÓCIO
• BEM BRASIL Alimentos S.A.
• BOURBON Specialty Coffees S.A.
• Café 3 CORAÇÕES S.A.
• CCPRMG - Coop. Central Prods. 

Rurais M. Gerais Ltda.
• Cervejaria IMPERIAL S.A.
• CORURIPE Energética S.A.
• DELTA Sucroenergia S.A.
• IPANEMA Agrícola S.A.
• PIF-PAF – Rio Branco  

Alimentos S.A.

COMÉRCIO 
• BARTOFIL Distribuidora S.A.
• Drogaria ARAUJO S.A.
• SUPERMERCADOS BH  

Com. Alimentos S.A.
• TAMBASA-Tec. Arm. Miguel 

Bartolomeu S.A.

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
• BRZ Empreend. Construções S.A.
• DIRECIONAL Engenharia S.A.
• PATRIMAR Engenharia S.A.
• MRV Engenharia e  

Participações S.A.
• TELEMONT-Eng.  

Telecomunicações S.A.

ESPORTE E LASER
• MINAS TÊNIS Clube

FINANÇAS
• BMB – Banco Mercantil do Brasil S.A.
• BDMG - Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais S.A.
• Coop. Crédito AGROCREDI Ltda.
• Sicoob Central CREDIMINAS – Coop. 

Central de Crédito de M. Gerais Ltda.
• Sicoob CREDICON - Coop. Econ. 

Créd. Prof. Área de Saúde Ltda.
• ZEMA - Créd. Financiamento e 

Investimentos S.A.
• ZURICH MINAS Brasil  

Seguros S.A.
INDÚSTRIA – DIVERSAS
• CLAMPER Indústria e Comércio S.A.
• FCA – Fiat Chrysler Brasil Ltda.
• ICASA – Ind. Cerâmica Andradense S.A.
• LUIZA BARCELOS Calçados S.A.
• NOVO NORDISK Prod. Farmacêutica 

Brasil Ltda.

MINERAÇÃO
• ANGLO AMERICAN Minério de 

Ferro Brasil S.A.
• ANGLOGOLD Ashanti Brasil S.A.
• Ferro + Mineração S.A.

• KINROSS Brasil Mineração S.A.
• Mineração USIMINAS S.A.

SAÚDE
• Hospital MATER DEI S.A.
• Instituto HERMES PARDINI S.A.
• UNIMED-BH – Coop. Trabalho 

Médico Ltda.

SIDERURGIA/METALURGIA 
• APERAM Inox América do Sul S.A.
• CBMM-Cia. Brasileira de  

Metalurgia e Mineração
• BELGO BEKAERT Arames Ltda.
• VALLOUREC Tubos Brasil S.A.

SERVIÇOS BÁSICOS E OUTROS
• AeC - Centro de Contatos S.A.
• CEMIG – Cia. Energética de  

Minas Gerais
• COPASA – Cia. Saneamento de 

Minas Gerais
• GASMIG – Cia. de Gás de  

Minas Gerais

TRANSPORTES E LOGÍSTICA
• Expresso NEPOMUCENO S.A.
• LOCALIZA Rent a Car S.A.
• PROSEGUR Brasil S.A
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AS 50 MELHORES E MAIORES -
EMPRESAS EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS:
(Por Ordem Alfabética)

1. AeC - Centro de Contatos S.A.
2. APERAM Inox América do Sul S.A.
3. ANGLO AMERICAN Minério  

de Ferro Brasil S.A.
4. ANGLOGOLD Ashanti Brasil S.A.
5. BMB – Banco Mercantil  

do Brasil S.A.
6. BARTOFIL Distribuidora S.A.
7. BDMG-Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais S.A.
8. BELGO Bekaert Arames Ltda.
9. BEM BRASIL Alimentos S.A.
10. BOURBON Specialty Coffees S.A.
11. BRZ Empreend. Construções S.A.
12. Café 3 CORAÇÕES S.A.
13. CBMM – Cia. Brasileira de 

Metalurgia e Mineração
14. CCPRMG – Coop. Central dos 

Prods. Rurais de M. Gerais Ltda.
15. CEMIG – Cia. Energética de  

Minas Gerais
16. Cervejaria IMPERIAL S.A.
17. CLAMPER Indústria e  

Comércio S.A.

18. Coop. Crédito AGROCREDI Ltda.
19. COPASA – Cia. de Saneamento de 

Minas Gerais
20. CORURIPE Energética S.A.
21. DELTA Sucroenergia S.A.
22. DIRECIONAL Engenharia S.A.
23. Drogaria ARAUJO S.A
24. Expresso Nepomuceno S.A.
25. FCA – Fiat Chrysler Brasil Ltda.
26. Ferro + Mineração S.A.
27. GASMIG – Cia. de Gás de  

Minas Gerais
28. Hospital MATER DEI S.A.
29. ICASA – Ind. Cerâmica 

Andradense S.A.
30. Instituto HERMES PARDINI S.A.
31. IPANEMA Agrícola S.A.
32. KINROSS Brasil Mineração S.A.
33. LOCALIZA Rent a Car S.A.
34. LUIZA BARCELOS Calçados S.A.
35. MINAS TÊNIS Clube
36. Mineração USIMINAS S.A.
37. MRV Engenharia e  

Participações S.A.

38. Novo Nordisk Prod. Farmacêutica 
Brasil Ltda.

39. PATRIMAR Engenharia S.A.
40. PIF-PAF – Rio Branco  

Alimentos S.A.
41. PROSEGUR Brasil S.A.
42. TAMBASA - Tec. Arm. Miguel 

Bartolomeu S.A.
43. TELEMONT - Eng. 

Telecomunicações S.A.
44. Sicoob Central CREDIMINAS – 

Coop. Central de Crédito de M. 
Gerais Ltda.

45. Sicoob CREDICON - Coop. Econ. 
Créd. Prof. Área de Saúde Ltda.

46. SUPERMERCADOS BH Com. 
Alimentos S.A.

47. UNIMED-BH – Cooperativa  
de Trabalho Médico

48. VALLOUREC Tubos Brasil S.A.
49. ZEMA - Créd. Financiamento  

e Investimentos S.A.
50. ZURICH MINAS Brasil  

Seguros S.A.

MERCADOCOMUM estará circu-
lando em dezembro com uma edição 
especial impressa e outra eletrônica 
trazendo matérias sobre os premia-
dos, as empresas/instituições e per-
sonalidades, destacando a relevância 
da premiação para a economia e o 
desenvolvimento de Minas Gerais. 
Cabe ainda ressaltar, a importância 
da realização desse evento, que reúne 
expressiva parcela formadora do PIB 
mineiro e obtém ampla repercussão 
da mídia em geral. Nesta edição es-
pecial constará o descritivo do XXV 
Ranking de Empresas Mineiras, lis-
tando-se as “500 Maiores Empresas 
de Minas – 2020/2021” – em ordem 
alfabética, por setor econômico, re-
ceita operacional líquida, resultado, 
patrimônio líquido e ativos totais.

MERCADOCOMUM, ora em seu 

29º ano de circulação, é enviado men-
salmente a um público constituído 
por 120 mil pessoas formadoras de 
opinião em todo o país, diretamente 
via email e Linkedin,  Whatsapp/Te-
legram, além de disponibilizar para 
acesso o seu site www.mercadoco-
mum.com, juntamente com as edições 
anteriores. De acordo com estatísticas 
do Google a publicação MERCADOCO-
MUM teve, no mês de agosto último, 
cerca 500 mil visualizações.

No dia 23 de novembro – às 18 
horas, MERCADOCOMUM estará rea-
lizando evento do XXIII Prêmio Minas 
Desempenho Empresarial – Melhores 
e Maiores Empresas – MERCADOCO-
MUM 2020/2021 através de um we-
binar com a participação de vários 
dirigentes das empresas vencedoras 
desta premiação e contará, ainda, 

com alguns painéis exclusivos para 
a realização de debates sobre a eco-
nomia mineira, brasileira e interna-
cional– seus cenários e perspectivas 
- com a presença de renomados eco-
nomistas, personalidades do mundo 
empresarial e formadores de opinião.

O XXIII Prêmio Minas – Desempe-
nho Empresarial – Melhores e Maio-
res Empresas – MERCADOCOMUM 
- 2020/2021 conta com os apoios ins-
titucionais da ACMINAS – Associação 
Comercial e Empresarial de Minas; 
ASSEMG – Associação dos Econo-
mistas de Minas Gerais; Fórum JK de 
Desenvolvimento Econômico; IBEF 
- Instituto Brasileiro de Executivos 
de Finanças de Minas Gerais; Minas-
Part- Desenvolvimento Empresarial e 
Econômico Ltda., Rosenberg & Asso-
ciados e Weplace.
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Virada Cultural de 
Belo Horizonte 2021

RAQUEL CAPUCIO

Parte integrante da política 
pública de cultura da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, a Virada 
Cultural é um dos mais impor-
tantes eventos do município. 
Sua programação gratuita 
contempla diversas linguagens 
artísticas, tais como artes cê-
nicas, visuais e plásticas, cul-
tura popular, literatura, moda, 
design e música, entre outras, 
com atividades realizadas du-
rante 24 horas sem intervalo.

O evento tem como premissa 
a democratização do acesso à 
arte e à cultura, bem como o 
estímulo à formação de públi-
co para os artistas da cidade. 
Já foram realizadas, até o mo-
mento, cinco edições da Virada 
Cultural, que somam a partici-
pação de mais de 15 mil artis-
tas e profissionais da cultura, 
2.445 atrações, alcançando um 
público de mais de 2,2 milhões 
de pessoas. A edição mais re-
cente, em 2019, com 26 horas 
de programação, atraiu um pú-
blico de 520 mil pessoas, que 
passou por 25 espaços, com 

440 atrações no total.

Na edição de 2021, prevista 
para os dias 16 e 17 de outu-
bro, o evento será totalmente 
on-line, diante dos cuidados 
que ainda se fazem necessá-
rios em razão da pandemia, 
o programação  contará com 
apresentações de artes cênicas 
e visuais, audiovisual, bem-
-estar e saúde, cultura popular, 
feiras digitais, gastronomia, 
literatura, moda e design, mú-
sica e outros segmentos, com 
atrações para todas as idades. 
Também estão previstas inter-
venções e instalações urbanas 
pela cidade, em formatos que 
não provoquem aglomerações.

“O crescimento das propostas 
de novos formatos já explici-
ta o quanto a cena criativa da 
cidade se mantém aquecida, 
atenta às inovações e ao futu-
ro, apesar de todas as dificul-
dades. E o evento mostra o 
quanto estamos ampliando os 
diálogos com as diversas fren-
tes culturais”, detalha Gabriela 

Santoro, diretora-presidente 
do Instituto Periférico, sobre a 
pré-seleção dos inscritos.

Cada atração participante re-
ceberá um cachê de até R$ 
3 mil e os autores das pro-
postas receberão o vídeo de 
suas apresentações para uso 
posterior. Os cadastros foram 
avaliados por uma comissão 
de seleção e um grupo curato-
rial, formado por servidores, 
gestores e artistas da cidade. 
Como critérios de seleção, fo-
ram avaliadas a relevância da 
proposta, a adequação técnica 
e estrutural à Virada e a re-
presentatividade no contexto 
sociocultural da cidade.

Seguindo a marca do evento, a 
Virada Cultural terá 24 horas de 
programação ininterrupta, com 
transmissão pelo canal do You-
Tube da Fundação Municipal 
de Cultura. As atrações poderão 
ser acompanhadas exclusiva-
mente ao vivo, no período de 
realização do evento, e não fica-
rão disponíveis após o término.

Advogada, 
especialista em 
Cultura.

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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Primavera inspira arte
Confira uma seleção de obras para trazer a atmosfera da 
estação das flores para dentro de casa

A primavera chegou! Os dias 
ficam mais ensolarados, as ruas e 
jardins mais floridos e a vontade 
de trazer cor e alegria para dentro 
de casa, mais viva do que nunca. Na 
decoração, a época inspira peças 
que carreguem, frescor, estampas e 
o colorido. Para a paleta de cores, 

tons vivos de rosa, verde, azul e la-
ranja são as melhores apostas. Nos 
padrões, estampas floridas e formas 
orgânicas marcam as características 
da estação. 

Uma maneira prática e que 
não exige grandes intervenções no 

ambiente para inserir a primave-
ra no décor é apostar em obras de 
arte. Ao utilizar quadros, é possí-
vel transformar completamente 
uma parede e renovar a casa sem 
quebra-quebra, além de preencher 
lacunas antes deixadas em branco. 
Com mais de 10 anos no mercado, 
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a Urban Arts conta com mais de 190 
mil opções obras em seu acervo de 
6 mil artistas. São milhares de fotos, 
pinturas e peças de artes capazes de 
trazer todo o clima da estação mais 
colorida do ano para dentro de casa. 
Confira algumas sugestões:

1. Obra BODIES #083 I, por Henggo, 
na Urban Arts

2. Obra AUDREY NA PRIMAVERA, 
por Peveési, na Urban Arts

3. Obra TUMBÉRGIAS COLORIDAS, 
por Wagnerps, na Urban Arts

4. Obra VISTA DE VAN GOGH, por 
ZÉVINI, na Urban Arts

5. Obra: YELLOW GRAY STRELITZIA 
½, por Prictures, na Urban Arts

6. Obra IPÊ AMARELO 015, por Luiz 
Bertini, na Urban Arts

URBAN ARTS

Referência no mercado de artes, 
a Urban Arts nasceu em 2009 da ma-
terialização do sonho de André Diniz, 
um apaixonado por design e ilustra-
ção, de tornar a arte acessível. A gale-

ria que nasceu online e hoje já conta 
com 30 unidades físicas em 13 esta-
dos e o Distrito Federal, traz consigo a 
ideia de reunir artistas independentes 
do Brasil e do mundo produzindo ar-
tes exclusivas, autorais e com tiragem 
limitada de forma acessível a clientes. 

A entrada do sócio Gustavo Guedes 
abriu novos horizontes e fez com que 
a marca multiplicasse seu faturamento 
ao tecer uma rede de franquias sólida. 
Após mais de 10 anos, o acervo da Ur-
ban Arts conta com mais de 190 mil 
imagens de mais de 6 mil artistas.
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American Express apresenta nova 
Country Manager no Brasil 

A executiva Carolina Lamiaux é a 
nova Country Manager da American 
Express no Brasil. Carolina chega 
para dar continuidade à estratégia 
de crescimento da American Express 
no mercado brasileiro, ampliando 
novas parcerias, reforçando a cober-
tura de aceitação e benefícios para 
os seus associados e intensificando 
as atividades de assessoramento na 
implantação de soluções para em-
presas, tanto para grandes, peque-
nas e médias. 

Com uma carreira consolidada de 
16 anos na empresa, Carolina possui 

ampla experiência nas áreas de aqui-
sição e emissão de cartões. Durante 
esse período, liderou estratégias de 
desenvolvimento de negócios em 
diversos países da América Latina e 
liderou equipes multidisciplinares, 
com foco em vendas, marketing, pro-
dutos e novos negócios. 

"Estou muito motivada com o 
novo desafio, em um segmento cada 
vez mais ascendente para as mulhe-
res. O Brasil é um mercado muito 
relevante para a American Express e 
minha missão é continuar apoiando 
nossos clientes, funcionários e a co-

munidade", enfatiza a nova Country 
Manager da American Express no 
Brasil. A executiva é graduada em 
Administração de Empresas pela Uni-
versidade de Palermo. 

A American Express é uma empre-
sa global de serviços que proporciona 
aos clientes acesso a produtos, ideias 
e experiências que enriqueçam suas 
vidas e fomentem o sucesso dos negó-
cios. A American Express Brasil Asses-
soria Empresarial Ltda. é a subsidiária 
da American Express responsável pe-
los Arranjos de Pagamento que atuam 
no Brasil.
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KLM anuncia Manuel Flahault como 
novo diretor geral para América do Sul 
Flahault chegará à região para liderar um dos mercados 
mais estratégicos do grupo

O Grupo Air France-KLM anun-
ciou, em 23 de setembro último, 
Manuel Flahault como novo diretor 
geral para a América do Sul, basea-
do em São Paulo. O executivo francês 
liderará aproximadamente 300 cola-
boradores, cinco aeroportos e cerca 
de 40 voos semanais para a Europa 
a partir de Brasil, Argentina e Chile. 
Ele ocupará a posição de Jean-Marc 
Pouchol. 

"Estou empolgado em me tornar 
parte deste grande time na Améri-
ca do Sul e abraçar as oportunida-
des que estão por vir. Ao lado deles, 
trabalharei próximo de nossos par-
ceiros, como a GOL e os agentes de 
viagem, para proporcionar a melhor 
experiência aos clientes e reforçar a 
presença da Air France-KLM nesta 
região importante e estratégica. Este 
é um momento especial para nós, 
uma vez que observamos uma clara 
recuperação da indústria com muitas 
oportunidades que precisamos apro-
veitar e que definirão o nosso traba-
lho", destaca Manuel Flahault. 

Essa é a segunda vez que Flahault 
trabalhará com países da América do 
Sul, uma vez que já atuou, em 2003, 
como diretor comercial para Argenti-
na, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, 
baseado em Buenos Aires. Posterior-
mente, o executivo assumiu posição 
nos times de Vendas e Pricing na sede 
da Air France em Paris, até se tornar o 
diretor de Vendas Corporativas da Air 
France-KLM para a França em 2016. 

Desde a fusão em 2004, a KLM 
faz parte do Grupo Air France-KLM. 
Essa fusão deu origem a um dos prin-

cipais grupos de companhias aéreas 
da Europa, com duas marcas fortes 
operando em dois centros principais: 
Amsterdam Airport Schiphol e Paris 

Charles de Gaulle. O grupo concen-
tra-se em três atividades principais: 
transporte de passageiros e carga e 
manutenção de aeronaves.

Manuel Flahault, novo diretor geral do Grupo Air France-KLM para a América do Sul
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Agi cria Agi Inc. e anuncia ex-chefe do 
Tesouro  norte-americano no conselho 
Rosie Rios foi tesoureira no governo Obama e chega ao Agi Inc. 
como Conselheira Consultiva Sênior

Duas semanas depois de lançar o 
Agi, uma plataforma aberta que de-
mocratiza o acesso dos brasileiros a 
produtos financeiros e não financeiros 
para melhorar o dia a dia das pessoas, 
a companhia anuncia a criação da Agi 
Inc., empresa controladora que vai 
reunir todos os negócios e orientar a 
estratégia. E para fortalecer ainda mais 
o seu conselho, a Agi Inc. anuncia a 
contratação de Rosie Rios (foto) como 
conselheira consultiva sênior. Rosie foi 
tesoureira dos Estados Unidos entre 
2009 e 2016, durante a gestão do ex-
-presidente Barack Obama. 

Entre as atribuições como tesou-
reira, Rosie era a responsável por co-
mandar as atividades de emissão da 
moeda e foi ela quem iniciou e liderou 
os esforços para colocar pela primei-
ra vez a imagem de uma mulher em 

uma nota de dólar. Depois de deixar 
o cargo de tesoureira, Rosie recebeu 
o Prêmio Hamilton, a maior homena-
gem concedida ao Departamento do 
Tesouro dos EUA. 

No Conselho da Agi Inc., Rosie vai 
participar da construção da estraté-
gia que orienta o negócio, colaboran-
do com a sua ampla experiência de 
mercado financeiro e trazendo uma 
visão global. Além disso, a chegada da 
conselheira amplia ainda mais o olhar 
de diversidade de gênero no time de 
conselheiros já que, do ponto de vista 
do Agi em geral, as mulheres repre-
sentam 74% dos colaboradores. 

"Contar com a Rosie no conselho 
é uma felicidade porque significa ter 
uma profissional extremamente capa-
citada e com uma vasta experiência no 

seu background colaborando para o 
crescimento da empresa. Além disso, a 
chegada da Rosie vai permitir que es-
tejamos ainda mais próximos do mer-
cado e dos investidores, com um olhar 
concreto para o futuro", comenta Mar-
ciano Testa, CEO e fundador do Agi. 

"A missão global do Agi, de demo-
cratizar o acesso a serviços financeiros 
em uma plataforma digital mantendo 
uma tão necessária presença física foi o 
que me motivou a fazer parte. Meu papel 
como conselheira consultiva sênior será 
colaborar na visão de acesso ao crédito 
alinhado a sólidos princípios ambien-
tais, sociais e de governança corporati-
va", comenta Rosie. Para a executiva, o 
futuro do sistema financeiro será muito 
mais próspero para as instituições que 
forem mais inovadoras e flexíveis, como 
o Agi. "O mundo está constantemente 
acompanhando o que acontece no Bra-
sil, pois as oportunidades de crescimen-
to são exponenciais", destaca. 

Abaixo do Agi Inc. vão ficar a re-
cém-lançada plataforma aberta Agi, 
o marketplace Agi Compras, o banco 
digital Agibank, a HypeFlame, empre-
sa de tecnologia fundada em 2020, 
entre outras empresas que compõem 
o ecossistema Agi. 

O Agi é um superapp que funcio-
na como ecossistema para distribuir 
produtos e serviços financeiros e não 
financeiros para resolver demandas 
do dia a dia de milhões de brasileiros. 
O objetivo é democratizar o acesso a 
serviços para a população por meio de 
uma oferta completa, que vai de entre-
tenimento e conteúdo até investimen-
tos, pagamentos, seguros, marketplace 
com cashback e soluções banking.
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Presença feminina avança 
no mercado financeiro
Elas representam 
47% dos investidores 
no Brasil e marcam 
presença em cargos 
estratégicos em 
bancos e outras 
instituições 
financeiras. A era 
"invista como uma 
mulher" já começou 
- e dá sinais de que 
veio para ficar

Daniela Schulz, especialista 
em investimentos e 

professora da Eu Me Banco
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O perfil do investidor brasileiro 
tem passado por transformações im-
portantes nos últimos anos. Nos ban-
cos, corretoras e demais instituições 
financeiras, o cenário antes domina-
do por homens de terno e gravata 
também não é o mesmo de tempos 
atrás. Dados recentes, divulgados 
pela B3 e pela Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima), são a 
prova de que a presença feminina 
como investidoras e profissionais 
está cada vez maior no ecossistema 
financeiro do nosso país. A era "in-
vista como uma mulher" já começou 
- e dá sinais de que veio para ficar. 

O estudo Raio-x do Investidor 
2021 , realizado anualmente pela 
Anbima, apontou que 47% dos bra-
sileiros que investem em produtos 
financeiros são mulheres. Na B3, em 
agosto, o público feminino represen-
ta va 27,94% do total de investidores 
, somando 1.094.926 CPFs cadas-
trados na bolsa de valores. E quem 
pensa que o despertar para investir 

está sendo puxado somente por mu-
lheres mais jovens, incentivadas por 
influenciadoras digitais como Nath 
Finanças e Nathalia Arcuri, está en-
ganado: na corretora digital NuIn-
vest , o número de mulheres inves-
tidoras com mais de 60 anos cresceu 
50% nos últimos dois anos. Elas, in-
clusive, já representam 45% do total 
de investidores dessa faixa etária na 
plataforma e têm R$1,3 bilhão sob 
custódia (dado divulgado em agosto 
de 2021). 

"Com a chegada de rostos femini-
nos em cargos de liderança e estraté-
gicos dentro das instituições finan-
ceiras, e de mais educadoras falando 
abertamente sobre investimentos com 
o grande público, mulheres que antes 
tinham uma relação conflituosa com 
o dinheiro buscaram conhecimento e 
agora se sentem mais seguras para in-
vestir e se tornarem independentes do 
ponto de vista das finanças", afirma a 
especialista em investimentos Aman-
da Natacha, coordenadora de cursos 
da escola Eu Me Banco . 

Na escola, que atua na formação 
de profissionais para o mercado fi-
nanceiro, o número de alunas e alu-
nos é equilibrado. Na última turma 
do Programa Advisor de Alta Per-
formance (PAAP) , as mulheres são 
50% do total de estudantes, e em 
poucos meses estarão qualificadas 
para atuar como gerentes, especia-
listas e assessoras de investimentos 
em bancos e outras instituições fi-
nanceiras. 

"O mercado financeiro está em 
franco crescimento, e mesmo sendo 
um espaço ainda predominantemen-
te masculino, representa um oceano 
de oportunidades de carreira tam-
bém para mulheres. O que marca este 
momento do mercado é a presença 
feminina em cargos que até pouco 
tempo eram ocupados, 90% ou mais, 
por homens", relata Daniela Schulz, 
formada em Ciências Contábeis e de-
tentora das certificações CPA-20, CEA 
(para especialistas em investimen-
tos) e Ancord (que habilita agentes 
autônomos de investimento). 

Daniela, que também é profes-
sora de certificações na Eu Me Ban-
co, destaca a resiliência feminina, 
qualificação e comprometimento 
com o trabalho como fatores que 
contribuem para o avanço das mu-
lheres enquanto profissionais do 
mercado financeiro. 

"Ao passo que o número de in-
vestidoras aumenta, também au-
mentam o número de gerentes de 
conta, assessoras de investimento, 
diretoras, superintendentes. São 
mulheres que estão ganhando 
espaço e deixando sua marca no 
mercado, apesar de todos os desa-
fios que enfrentam, muitas vezes, 

apenas por serem mulheres. Essa é 
uma tendência que irá se expandir 
muito mais nos próximos anos", 
acredita Schulz. 

A crença de Daniela Schulz tem 
fundamento. Pelo menos é o que in-
dica um estudo realizado pela Teva 
Indices em parceria com a Easynvest 
(hoje, NuInvest), divulgado em março 
de 2021, que avaliou a presença de 
mulheres em conselhos de adminis-
tração de 204 empresas listadas na 
B3. Em segundo lugar entre as maio-
res presenças femininas dentro dos 
conselhos, aparece um representan-
te do mercado financeiro - o banco 
BMG, com 50% de participação. 

Na escola Eu Me Banco, a equi-
pe administrativa também é 50% 
composta por mulheres, entre elas 
a sócia e COO Francielly Vieira 
Louzada, Daniela Schulz e a coor-
denadora Amanda Natacha - que 
junto de suas alunas e colegas de 
profissão ajudam a expandir um 
cenário mais diverso e mostram 
ao mercado que a inclusão é um 
bom negócio. "Ao ver mais exem-
plos de investidoras e profissio-
nais administrando o dinheiro, 
próprio e de clientes, de maneira 
eficaz e inteligente, mais mulheres 
irão se sentir empoderadas para 
mudar o rumo da história", finali-
za Amanda.

Elas se bancam 
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Messi, Corinthians e muito mais: 
criptomercado pode causar grandes 
mudanças no mundo do futebol
Caso de Messi, que vai receber parte do salário em moeda digital, representa 
possibilidades vantajosas tanto para os clubes quanto para os atletas

No dia 10 de agosto de 2021, a 
contratação de Lionel Messi pelo Pa-
ris Saint-Germain causou ainda mais 
surpresas do que o esperado. Isso 
pois parte do pagamento do contrato 
(de dois anos, com possibilidade de 
mais um), que gira em torno de US$ 
80 milhões, foi feito por meio do Pa-
ris Saint-Germain Fan Token (PSG). O 
ativo digital do clube francês foi cria-
do em parceria com a Socios.com, que 
fornece tokens relacionados ao mun-
do do futebol, alimentada pela cripto-
moeda Chiliz (CHZ). 

Investidores mais ligados ao crip-
tomercado já veem as possibilidades 
desse tipo de transação ganharem ain-
da mais notoriedade. Além de toda a 
atenção decorrente da contratação de 

um dos maiores jogadores da história 
do futebol mundial, o tipo de paga-
mento com parte em tokens pode ser 
interessante para o mercado, forta-
lecendo o novo formato de transação 
digital. A atitude do Paris Saint-Ger-
main é inovadora e traz ainda mais 
credibilidade ao cripto. Logo após a 
contratação de Messi, a cotação da 
moeda do clube francês disparou no 
mercado, valorizando 112% no dia da 
confirmação da transação, atingindo 
seu recorde histórico (US$ 59). Além 
disso, a novidade ousada puxou outras 
moedas digitais do mundo do futebol, 
como a do Barcelona, a FC Barcelona 
Fan Token (BAR), que valorizou 10% 
nas mesmas 24 horas.

O pagamento partiu dos fan 

tokens do clube: são criptomoedas 
que fazem parte de um blockchain 
específico ligado à marca Paris Saint-
-Germain. “O fan token do Paris Saint-
-Germain foi criado com o objetivo de 
reverter parte da arrecadação para 
o clube, que pode usá-lo para novas 
contratações ou investir nos clubes 
de base, entre outras ações”, aponta 
Francisley Valdevino da Silva, CEO da 
Intergalaxy SA (www.intergalaxy.io), 
empresa especializada em tecnologia 
e comunicação que desenvolve sof-
twares, interfaces e aplicativos atra-
vés da rede Blockchain. “Quando um 
torcedor compra tokens de um time, 
ele pode ter acesso a conteúdos exclu-
sivos, por exemplo. A marca monetiza 
e engaja com seus fan tokens e o fã 
se sente mais envolvido em decisões, 
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entre elas contratações de atletas”, 
complementa. 

A movimentação descentralizada, 
típica do cripto, é uma grande van-
tagem para jogadores, em especial 
para os de carreira internacional. “É o 
estabelecimento de um novo padrão 
monetário. O token que se compra de 
qualquer clube pode ser negociado 
em qualquer bolsa de criptoativo do 
mundo. Citando o Messi: ele pode re-
ceber o pagamento em uma conta di-
gital na França e sacar aqui no Brasil, 
por exemplo”, detalha o especialista.

Cada país tem sua legislação para 
uso desse tipo de ativos. No Brasil, 
por exemplo, pode-se ter até 30 mil 
reais por mês de movimentação em 
criptoativos isentos de imposto de 
renda. “A realidade da maioria dos 
jogadores do Brasil é ter um salário 
menor do que R$ 30 mil por mês”, 
exemplifica. “Seria uma possibilidade 
de os clubes pagarem aos jogadores, 
que teriam um ganho maior: eles po-
dem internacionalizar patrimônio, 
além da isenção de impostos. Até a 
contratação de jogadores brasileiros 
por times de outros países seria faci-
litada”, complementa Silva.  

No futebol brasileiro, a própria 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) conta com sua fan token, além 
de clubes como Atlético – MG, Vas-
co e Cruzeiro. Além disso, no último 
dia 02 de setembro, o Corinthians 
lançou, um dia após o seu 111° ani-
versário, o criptoativo $SCCP. Criada 
pela plataforma Socios.com, a mes-
ma do Paris Saint-Germain, a moe-
da chegou ao mercado com o preço 
inicial definido em 2 dólares, que 
também pagos com a criptomoeda 
nativa da plataforma, a Chiliz (CHZ). 

A criptomoeda do clube paulis-
ta esgotou em menos de duas horas 
após o lançamento, arrecadando qua-
se R$ 9 milhões. Além de receber as 
moedas, os investidores terão o direi-
to de participar de votações no clube, 
ganhar brindes e participar de pro-

moções exclusivas. O mesmo modelo 
será seguido pelo Flamengo, que está 
preparando o lançamento da $MEN-
GO Fan Token, que deverá gerar, até 
o final de 2025, uma renda de até R$ 
145 milhões ao clube, de acordo com 
a expectativa.

“São os primeiros passos de um 
novo modelo de transação no futebol 
brasileiro, que deverá ganhar mui-
to espaço no mercado nos próximos 
anos, criando uma conexão ainda 
mais forte entre clubes e torcedores”, 
completa o especialista.
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Corinthians anuncia parceria com Sorare, 
plataforma de eSports, para emissão de 
cartões digitais e colecionáveis
Com cartões do futebol profissional, Timão entra no universo 
de fantasy game da plataforma

O Sport Club Corinthians Paulis-
ta fechou parceria com a Sorare e, a 
partir do dia 5 de outubro, ingressa 
no jogo Global Fantasy Football, que 
já conta com grandes times interna-
cionais como Paris Saint-Germain, 
Liverpool e Real Madrid. A torcida 
do Timão também poderá colecio-
nar, trocar e jogar com os cartões 

digitais de seus jogadores favoritos, 
como Cássio, Fagner, Renato Augusto, 
Willian e Jô.

A parceria reforça a presença 
da marca Corinthians em mercados 
internacionais, já que a Sorare vem 
crescendo expressivamente na Ásia e 
na América do Norte, e abre uma nova 

fonte de receita com a entrada em uma 
nova categoria de licenciamento de jo-
gos: o de token não fungível (NFT, ou 
“non-fungible token", em inglês).

Para a Sorare, que já reúne cerca 
de 15.000 brasileiros em sua plata-
forma, a parceria com o Corinthians é 
mais um passo na missão de construir 
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o melhor “jogo dentro do jogo” para os 
fãs de futebol em todo o mundo. 

Os cards digitais disponibilizados 
pela Sorare levam a experiência dos 
colecionadores a um novo nível: são 
“criptocartões”, com preços definidos 
de acordo com a identidade e disponi-
bilidade. É uma maneira direta de en-
trar no jogo e vinculado à potencial va-
lorização de uma determinada carta. 

“Estamos muito satisfeitos com a 
parceria com o Corinthians, um dos 
clubes mais prestigiados do Brasil”, 
diz Nicolas Julia, CEO da Sorare. “Duas 
vezes campeão do Mundial de Clubes 
da Fifa, o time já tem um grande nú-
mero de torcedores no mundo todo e 
esta parceria aumentará ainda mais a 
base de fãs internacionais, ao mesmo 
tempo que ajuda Sorare a continuar 
a construir uma experiência de jogo 
global. O game nasceu do nosso amor 
pelo futebol e da nossa experiência 
em blockchain, mas acreditamos que 
há uma grande oportunidade de tra-
zer a Sorare para mais fãs de futebol 
em todo o mundo, assim como de am-
pliar o modelo para outros esportes”.

“Com a chegada da Sorare, o Co-
rinthians dá mais um passo na ino-
vação de seus empreendimentos glo-
bais. Nessa parceria, vamos oferecer, 
por meio de fantasy game e de NFTs, 
novas maneiras de viver no dia a dia 
a paixão pelo Corinthians. Tenho cer-
teza de que nossa torcida vai abraçar 
também essa iniciativa, que é parte 
da nossa prioridade em desenvolver 
a experiência e o produto digital Co-
rinthians. Já contávamos com o fan 
token, agora com o NFT, e outras no-
vidades virão”, afirma Duílio Montei-
ro Alves, presidente do Corinthians.

A Sorare conta com mais de 
130.000 usuários ativos por mês em 
sua plataforma, acumulando US$ 130 
milhões em volume de cartões em 
160 países - apenas no mês de junho 
de 2021. Em fevereiro deste ano, um 
único cartão exclusivo de Cristiano 
Ronaldo foi vendido por mais de R$ 

1,5 milhão. Sua operação se situa 
na intersecção do mercado de NFT 
(US$2,5 bilhões já vendidos este ano), 
cartões de esportes (US$5 bilhões) 
e no jogo Global Fantasy Football 
(US$25 bilhões).

Fundada em 2018, a Sorare foi 
criada por fãs de futebol para fãs de 
futebol. Através de ‘criptocartões’ 
digitais colecionáveis em blockchain 
e o Global Fantasy Football, a empre-
sa tem a missão de se tornar "o jogo 
dentro do jogo". A Sorare está trans-
formando o fandom de esportes e ofe-
recendo à sua comunidade uma nova 
maneira de se conectar aos clubes e 
jogadores. A empresa teve um volume 
de vendas de cartões de mais de US$ 
130 milhões desde janeiro de 2021 
em 160 países. Com sede em Paris, a 
Sorare é financiada por uma equipe 
mundial, incluindo Benchmark, Accel 
Partners, Headline e os jogadores de 
futebol Gerard Piqué, Antoine Griez-
mann e Rio Ferdinand.

O Sport Club Corinthians Paulista 
é um dos times mais vitoriosos e tra-
dicionais do futebol brasileiro. Desde 

a sua fundação por operários do bair-
ro do Bom Retiro, em São Paulo, no 
dia 1º de setembro de 1910, o clube 
já ganhou dois Campeonatos Mun-
diais de clubes da Fifa, uma Liber-
tadores da América e foi sete vezes 
campeão brasileiro, além de três Co-
pas do Brasil e 30 Campeonatos Pau-
listas. Os títulos, a origem operária e 
o apoio incondicional à democracia 
no Brasil criaram uma torcida apai-
xonada, a Fiel, que soma hoje mais 
de 35 milhões de “loucos do bando” 
espalhados pelo Brasil e pelo mundo. 
Seu estádio é a moderna Neo Química 
Arena, inaugurada em 2014, no bair-
ro de Itaquera, única Arena em São 
Paulo a receber partidas da Copa do 
Mundo de 2014, incluindo seu jogo 
de abertura, dos Jogos Olímpicos 
Rio-2016, das eliminatórias para a 
Copa do Mundo da Rússia de 2018 e 
da Copa América realizada no Brasil 
em 2019. Já vestiram a camisa do Co-
rinthians lendas do futebol mundial 
como Rivelino, Sócrates e Ronaldo Fe-
nômeno. Além do futebol masculino, 
o Corinthians tem equipes de futebol 
feminino e de outros esportes, como 
basquete, natação, futsal e handebol.

Rodrico Coca/Corinthians

Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians



G A S T R O N O M I A1 6 2 EDIÇÃO 294OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Vinho, sua temperatura, sem frescura
Com os termômetros lá em 

cima, observar a temperatura 
do vinho, na hora de apreciá-lo, 
é decisivo para que o prazer não 
se transforme em decepção; 
pois, qualidade e temperatura 
andam juntinhas no vinho, e se 
os graus ficam além ou aquém, 
a qualidade se vai. Frescura de 
bebedor de vinhos? Não.

A temperatura segue o vinho 
desde a sua elaboração, engarra-
famento, guarda e consumo, e 
inclui espumantes, brancos, ro-
sés, tintos e fortificados. 

No espumante, o gás car-
bônico – esse seu elemento da 
maior importância -, é preser-
vado em temperaturas muito 
baixas. A indicada para consu-
mi-lo varia de 6°C a 8°C, que 
são alcançados com a garrafa 
introduzida em balde com água 
e gelo, por, aproximadamente, 
30/40 minutos.  

Mais baixa a temperatura, 
realça a sensação de acidez em 
boa parte dos vinhos brancos, 
particularmente nos jovens, o 
que é positivo. Todavia, se mui-
to baixa ela fará o vinho perder 
boa parte de sua qualidade 
aromática. Para eles, a tempe-
ratura de 7°C a 10°C. 

Nos brancos mais estrutura-
dos ou com passagem por ma-
deira (Chardonnay, Viognier, são 
referências), a temperatura deve 
ser mais elevada, entre 10°C a 
12°C. Brancos meio-doces de-
vem estar à temperatura de 7°C 
a 12°C, enquanto os brancos se-
cos aromáticos entre 7°C e 10°C.

Vinhos rosados/rosés não 
precisam daquelas temperatu-
ras dos brancos, mas, devem ser 
resfriados entre 7°C e 10°C, para 
os mais jovens, e de 10°C a 14°C, 
os de maior corpo. A garrafa no 
balde com água e gelo, por uns 
15 minutos, será o suficiente.

Tintos! Aqui é um pouco 
mais complicado, dado a sua 
variedade de estilos: mais le-
ves, mais frutados, mais encor-
pados; e não se pode esquecer 
que vivemos num país tropical, 
com temperaturas oscilando 
acima dos 23°C, à sombra. Por-
tanto, essa história de vinho 
em temperatura ambiente vale 
se for lá pela Europa. Mesmo 
o mais encorpado ou maduro 
dos grandes tintos, não pode 
ser bebido a temperatura su-
perior a 20°C, já que, acima 
disto, a temperatura realçará a 
presença do álcool, em prejuí-
zo dos aromas. Tintos jovens e 
frescos devem ter temperatura 
entre 14°C e 16°C, que, na au-
sência da adega, serão atingi-
dos com uns 20/30 minutos da 
garrafa na porta da geladeira. 

Para os fortificados (Porto, 
Madeira), a temperatura ideal é 
de 7°C a 9°C.

Enfim, observar a tempera-
tura correta é garantia de pra-
zer ao beber o vinho. Então:

O vinho muito gelado es-
conde os aromas e sabores; e, 
no tinto, os taninos ficam mais 
amargos. A temperatura alta no 
vinho reforça a percepção do ál-
cool e o desequilibra.

VINHOS NA PRIMAVERA – 
Nesta Estação florida e coberta 
de perfume, a escolha dos vinhos 
aponta para aqueles aromáticos 
e cheios de frescor; tal qual a es-
tação. E os rosados ou rosés são 
os donos da Primavera. 

Elaborado a partir, quase 
sempre, da uva tinta predomi-
nante em cada região (Tannat, 
no Uruguai, Malbec, na Argenti-
na, Cabernet, no Chile, e por aí) 
o rosado tem taninos macios, 
destacada acidez, frescor e redu-
zido teor alcoólico, além de ser 
muito versátil, acompanhando 
embutidos, presunto cru, pesca-
dos e frutos do mar, defumados, 
molhos à base de tomate.

 Vinhos Brancos veem em 
seguida, e desde que não tenham 
estagiado em madeira, sua aci-
dez e frescor – notadamente os 
da espetacular Sauvignon Blanc 
-, faz deles ótima escolha para os 
dias ensolarados da Primavera e 
suas comidas.  

Os polivalentes Espuman-
tes são, pela a sua leveza, acidez 
e frescor, muito justamente, vi-
nhos da Primavera, mesmo nos 
momentos mais informais. E 
são imbatíveis na hora de har-
monizar com comida. 

Tintos que devem ser bebi-
dos a temperatura entre 14°C e 
16°C, ou seja, tintos leves, baixo 
teor alcoólico, frescos, são alter-
nativas aos rosados, brancos e 
espumantes, sem perder seu 
espaço nos dias primaveris. 

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Comida di Buteco 2021: começa 
a Fase Nacional
Definidos os 21 vencedores regionais, agora a “briga” é pelo título do melhor buteco do país. 
Julgamento será entre os dias 16 e 30 de setembro, com premiação no dia 6 de outubro

Qual o melhor buteco do Brasil em 
2021? A resposta a essa pergunta co-
meçou a ser construída no último dia 
16 de setembro com o início da Fase 
Nacional do Concurso Comida di Bu-
teco 2021. Após a definição dos cam-
peões das etapas regionais, agora os 
jurados analisarão os participantes da 
etapa nacional até o dia 30 de setem-
bro. A avaliação será feita pela comis-
são de 63 jurados, escolhida especifica-
mente para esta fase, onde irão visitar 
os campeões de cada cidade avaliando 
sua performance em quatro categorias:  
petisco, atendimento, temperatura da 
bebida e higiene. A premiação da Fase 
Nacional acontecerá no dia 6 de outu-
bro, na cidade de São Paulo.

 Ao longo de um mês, butecos de 
21 das principais cidades do país par-
ticiparam do maior concurso do gê-
nero realizado no Brasil e que tem a 
missão de transformar a vida dos pe-
quenos negócios familiares através da 
cozinha de raiz trazendo visibilidade 
aos butecos tradicionais. É o pioneiro e 
o único em todo o mundo a reconhecer 
um ícone da cultura local em abran-
gência nacional. Neste ano, o concurso 
comemorou seus 21 anos de existên-
cia celebrando cada vez mais a culiná-
ria de raiz e as histórias de superação e 
empreendedorismo dos participantes. 

“Teremos, mais uma vez, uma bela 
disputa pelo título nacional do Comida 
di Buteco, dando sequência ao grande 
trabalho feitos pelos butecos na fase 
regional, em especial depois de toda a 
dificuldade enfrentada pelos estabele-
cimentos nos últimos 18 meses com as 
restrições e obstáculos trazidos pela 
pandemia”, destaca Flávia Rocha, orga-
nizadora do Comida di Buteco.

A relação de finalistas e seus petiscos é 
a seguinte:

• Belém (PA) - Egua Tche – Belém  
“Pão da Terra”

• BH (MG) -  Café Palhares   
“Bochecha de porco ao vinho, 
vatapá de banana da terra e 
beterraba”

• Brasília (DF) - Bem Amigos Bar  
“Bolinho de Salmão”

• Campinas (SP) - Eskina Bar 
“Escondidinho Maluco Beleza”

• Curitiba (PR) - Armazém do 
Espetinho “De Lamber os Dedos”

• Florianópolis (SC) - Centro Social da 
Cerveja - “Canoa do Portuga”

• Fortaleza (CE)- O Camocim  
“Melhor do Mundo”

• Goiás (GO) - Bar do Chicão 
“Casal Raiz”

• Juiz de Fora (MG) - Reza Forte 
“Mineiroca”

• Manaus (AM) - Quiosque Beer 
(Tetracampeão) ”Raízes de Cabôco”

• Monte Claros (MG) - Thom Bar 
“Rapunzel no sertão das raízes 
encantadas"

• Poços de Caldas (MG) - Rota  
do Petisco - “Uai Sô”

• Porto Alegre (RS) –  Tuim 
 “Até Gaúcho Come”

• Recife (PE) – Esquina do Malte 
“Minhas Raízes”

• Ribeirão Preto (SP) – Empório 
Mobiglia “Tá na Tábua”

• Rio de Janeiro (RJ) – Boteco  
do Portuga “Roupa Velha”

• Salvador (BA) – Forças Bar 
“Mix de Raízes”

• São Paulo (SP) - Bar do Jão 
“Lascas Madeirense da Vó 
Encarnação”

• Uberlândia (MG) - Caminho d' Casa 
“Costela Cura Cachaça”

• Vale do Aço/Ipatinga (MG) 
Bar Galpão - “É a Rapa de Um e o 
Fucinho do Outro”

Finalista de São Paulo - Bar do Jão - Petisco:“Lascas Madeirense da Vó Encarnação

Barbara Kierme
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Teremos passaporte?
A Itália instituiu há algumas se-
manas um protocolo para regu-
lamentar o funcionamento de 
bares, pizzarias e restaurantes 
em todo o país. Foi criado o Gre-
en Card que, sem ele, ninguém 
entra em lugar algum nem para 
tomar um cappuccino.

O rebu foi criado e, como se tor-
nou normal, todo mundo briga 
com as autoridades, as autori-
dades brigam entre si, a popula-
ção se divide em prós e contras 
e a marca registrada desta Pan-
demia está instalada no país da 
bota: todo mundo está certo e 
todo mundo está errado.

Até parece que esta situação 
sempre foi comum entre os 
humanos desde a época da pe-
dra lascada. Interessante é que 
se alguém perguntar na rua o 
que significa “pandemia”, 7 em 
cada 10 pessoas não sabem 
responder ou respondem er-
rado. Mas sabe que não pode 
tomar cloroquina, que a vaci-
na não vale nada e andar pra 
todo lado sem proteção algu-
ma não tem problema. 

A discussão sobre o funciona-
mento de bares e restaurantes 
(na Itália há uma clara diferen-
ça entre restaurante e pizzaria: 
pizzaria não é restaurante!) em 
algum lugar já deve ter acabado 
em morte... Qualquer que seja 
a decisão sobre liberar ou não 
liberar o funcionamento das ca-
sas provoca uma avalanche de 
besteiras – de ambos os lados.

Como a vacinação na Itália an-
dou bem, para liberar a abertu-
ra das casas, o Governo adotou 
o Green Card: quem já vacinou 
segundo as normas italianas 
ganha um passaporte que dá di-
reito a entrar e ser servido nos 
bares, pizzarias e restaurantes. 
O que isso significa? 

Significa uma briga imensa 
entre governo, população, em-
presários do ramo e até dos 
fornecedores da matéria prima. 
Os argumentos são diversos e 
ninguém se entende. Há casas 
que não obedecem a lei e clien-
tes que se recusam a fazer o seu 
passaporte.

E se esse protocolo fosse ado-
tado no Brasil?

Primeiro, teria de ser uma 
providência regional: cada es-
tado ou município adotaria a 
sua regra.

Segundo, a gritaria seria geral.

Terceiro, a fiscalização seria 
um desastre. 

Com certeza não ficaria só nis-
so. Quem roda pela cidade e 
observa os bares e restaurantes 
completamente lotados chega 
à conclusão de que a pande-
mia não passa mesmo de uma 
gripezinha que só ataca os in-
cautos. Qualquer medida que 
for tomada para regulamentar 
esse movimento será recebida 
com muitos protestos contra e 

a favor, gerando uma continu-
ação da crise política que está 
apenas de molho esperando al-
guém dar o primeiro grito.

De minha parte, escolhi dois ou 
três lugares onde ir e correr o 
risco menor possível. Risco zero 
acho improvável, mas não dá 
mesmo pra viver tanto tempo 
numa bolha como deveria ser 
sem sentir o gostinho da vida 
normal - pelo menos uma vez 
por semana. 

PATUSCADA VEM AÍ

O chefe Clóvis Vana fechou o Pa-
tuscada em 2017, abriu o Pateo 
08, mas não resistiu à pande-
mia e fechou também. Sua dis-
posição era não mexer mais no 
ramo. Cuidar da sua rocinha no 
Alto Jequitinhonha virou priori-
dade, mas também não encheu 
suas medidas. 

Prestando consultoria para no-
vas casas no Norte de Minas e 
em BH, Clóvis sucumbiu à sua 
paixão e está preparando sua 
volta ao mundo da boa comida 
em BH. Ainda bem, pois o mer-
cado está crescendo novamen-
te, porém sem a mesma quali-
dade de tempos atrás.

Depois dele, com certeza tere-
mos o retorno de outro cozi-
nheiro consagrado pelo bom 
gosto de comensais de todo 
o país: Ivo Faria. É difícil para 
alguém como Ivo e Clóvis ficar 
longe do sufoco de uma cozinha 

SERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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estrelada em contato com seus 
clientes no dia a dia. Tá na veia. 
Cozinhar é um vicio q se ad-
quire muito cedo na vida e vai 
seguindo seu rumo de acordo 
com a tendência de cada um: 
bom gosto, sensibilidade, cultu-
ra e conhecimento básico.

É muito comum encontrar por 
aí pessoas que se perderam 
nesse meio do caminho e, mes-
mo se achando competentes, 
são na verdade especuladores. 

DINHEIRO JOGADO FORA

Levado por um amigo, fui co-
nhecer um restaurante que ab-
sorveu mais de 1 milhão de re-
ais na sua montagem. Com um 
pedigree internacional assom-
broso, incluindo performances 
históricas diante de estrelas 

hollywoodianas, o chef e dono 
do lugar esmerou no lugar ao 
seu gosto, com ótimos banhei-
ros, mesas caras e equipamen-
tos de qualidade. 

E o mais importante ficou a 
desejar. Pecado mortal! Serviço 
abaixo da crítica. Claramente 
não houve investimento para 
treinamento do pessoal. Uma 
pena, pois o ambiente podia 
ser melhor aproveitado. Além 
disso, a comida também podia 
ser melhor... 

SACRILÉGIO

O prêmio de Pecador do Ano 
vai para o “chef” Luciano Ave-
lar, que levou ao Festival de 
Gastronomia de Tiradentes, EM 
SETEMBRO, uma receita para 
representar Diamantina em um 

Workshop do Senac: Frango Ao 
Molho Pardo. Só que para fazer 
o Molho ele trocou o sangue por 
FEIJÃO.

INACREDITÁVEL! 

E disse que essa receita Identifi-
ca Diamantina na Culinária Mi-
neira!!! Conheço a cidade desde 
os anos 50, jamais vi ou ouvi 
tamanha besteira: Frango Ao 
Molho Pardo de Feijão. E a base 
do prato é barriga de porco...

A febre da gastronomia (espe-
cificamente culinária) leva a 
abusos como este. Quem quer 
aparecer na briga por um lugar 
ao sol faz coisas como Ambrosia 
com leite em pó, Farofa de ma-
carrão, Picanha invertida... etc. 

E tem quem aplaude!
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Chapada Diamantina – Bahia:   
Prolongamento da Serra do Espinhaço. Um 
dos principais destinos de ecoturismo do país

PAULO QUEIROGA

Em tempos de pandemia, os 
roteiros ecológicos e o contato 
com a natureza tem sido uma 
das mais frequentes formas de 
fazer turismo. A paz, o silêncio, 
o convívio com a vida simples, 
ouvir os passarinhos, apreciar 
as montanhas, cachoeiras, es-
calar os picos são uma espécie 
de antídoto para o estresse 
deste momento incertezas que 
o Brasileiro vive. O lado bom é 
que viajantes experientes des-
locaram sua atenção para este 
imenso país descobrindo luga-
res, às vezes, mais conhecidos 
por estrangeiros, do que por 
nós mesmos.

Além de ser uma das impor-
tantes bacias hidrográficas do 
Brasil, preservada como Parque 
Nacional, a Chapada Diamanti-
na reúne paisagens dignas do 
visitante sensível, que se en-
canta diante do contato com a 
natureza exuberante. Não há 
como esquecer a emoção vivida 
nesta região das serras baianas 
que, além do mais, conta com 
bom serviço turístico.

O relevo de serra e planalto 
abriga uma das maiores altitu-
des da região nordeste do Bra-
sil, com picos de mais de 2 mil 
metros de altitude, como os 
Picos do Barbado, do Itobira e 
o das Almas.

Em 1985 foi criado o Parque 
Nacional, numa área de 152 
mil hectares abrangendo 24 
municípios, entre eles Anda-
raí, Ibicoara, Iramaia, Itaetê, 

Lençóis, Mucugê e Palmeiras. 
Nascem ali quase todos os 
rios das Bacias do Paraguaçu, 
do Jacuípe e do Rio de Contas.

Correntes de água brotam nos 
cumes deslizando morro abaixo 
formando regatos, cachoeiras e 
piscinas naturais transparentes, 
por entre bromélias, orquídeas 
e sempre-vivas, num verdadeiro 
espetáculo da natureza.

As comunidades locais e o Ins-
tituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade 
(ICMBio) praticam um turismo 
ecológico consciente na Chapa-
da Diamantina. As principais 
trilhas, como a da Cachoeira 
da Fumaça, Aleixos e Cachoeira 
do Sossego tem acesso contro-
lado. Não poderia ser de outra 
forma. Afinal, algumas delas 
recebem até 25 mil turistas por 
ano. Mas o espaço é tão grande 
e bonito, que não dá a sensação 
de ter muita gente.

Algumas trilhas na Chapada 
não fazem registro de entra-
da. A precariedade de recur-
sos humanos na fiscalização e 
incêndios florestais põem em 
risco a diversidade biológica, 
o turismo e o abastecimento 
de água de Salvador. Daí, a 
preocupação das comunida-
des e entidades de pesquisa 
e educação ambiental da re-
gião. Essas dificuldades exi-
gem maior consciência do 
viajante quanto à preserva-
ção do meio ambiente. O ideal 
é contratar um guia local. 

Umas das atrações imperdí-
veis da Chapada é o tradicio-
nal Morro do Pai Inácio. São 
1500 Km2 grutas, cânions gi-
gantescos, magníficos salões 
subterrâneos e as mais altas e 
belas cachoeiras do país.

A cidade de Lençóis, uma es-
pécie de capital da Chapada, 
reúne pequenas comunidades 
no seu entorno, algumas fa-
mosas, como a hippie Vale do 
Capão, as cachoeiras de Ibico-
ara ou a histórica Igatu. Bons 
restaurantes e pousadas char-
mosas garantem um turismo 
de conforto e aconchego, mas 
há também pousadas simples 
com estrutura mais modesta. 

Além das atrações naturais, a 
histórica cidade de Mucugê foi 
o principal polo de extração 
de Diamantes no século 19 e 
chegou a 30 mil habitantes. 
Hoje, a população é de 15 mil. 

Para trilheiros mais radicais, 
o Vale do Paty é considerado 
um dos roteiros de trekking 
mais cenográficos do país. 

No verão, de dezembro a fe-
vereiro, as cachoeiras tem 
maior volume de água, con-
sequente, mais turistas. Em 
julho e agosto, o clima é bem 
seco. Uma das festas imper-
díveis é o Festival de Lençóis, 
que acontece em outubro.

Chapada Diamantina pode 
ser o seu próximo destino, re-
lativamente perto de nós.

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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11 de setembro: Vinte anos dos atentados 
e seus impactos na imigração
Como os atentados terroristas em Nova Iorque e Washington mudaram 
os procedimentos de concessão de vistos em todo o mundo

No próximo sábado completam-se 
20 anos dos atentados terroristas em 
Nova Iorque e Washington. Neste perío-
do, muita coisa mudou, não só na ques-
tão política, mas também na imigração.

Daniel Toledo (foto), advogado espe-
cialista em Direito Internacional, funda-
dor da Toledo e Advogados Associados 
e sócio da LeeToledo PLLC, escritório de 
advocacia especializado em Direito Inter-
nacional com unidades no Brasil e Esta-
dos Unidos, aponta uma curiosidade nos 
fatos ocorridos em 11 de setembro de 
2001. “As pessoas que participaram dos 
atentados já estavam dentro dos Estados 
Unidos, alguns deles já tinham se torna-
do cidadãos americanos, outros eram 
estudantes universitários. Além disso, ti-
nham participado de curso de pilotagem, 
inclusive feito dentro dos Estados Unidos, 
ou seja, era uma preparação que já vinha 
acontecendo há muito tempo”, observa.

O advogado ainda ressalta que com 
a evolução das investigações, os Esta-
dos Unidos começaram a se voltar mais 
para o terrorismo interno, ou seja, a ne-
cessidade de monitoramento constante 
não só das pessoas que estavam en-
trando no país, mas também de quem 
já estava em território americano.

Por conta dessa necessidade de au-
toproteção, Toledo lembra que foi justa-
mente nessa época que começaram os 
questionamentos sobre a invasão de pri-
vacidade, do aumento do uso de câme-
ras de vigilância, colocação de dispositi-
vos com capacidade de reconhecimento 
facial nos principais aeroportos, além de 
uma série de outras questões.

Segundo o sócio do LeeToledo PLLC, 
a Transportation Security Administration 
(TSA), departamento responsável pela 
segurança em transportes nos Estados 

Unidos, criou diversos critérios que difi-
cultaram ainda mais a entrada das pes-
soas no país, com a exigência de retirada 
de sapatos para passar pelos scanners, 
além de melhorar a acuracidade desses 
equipamentos. “Isso aumentou bastante 
a segurança, mas não quer dizer que é to-
talmente à prova de falhas”, pondera.

Em relação às homenagens às mais 
de 3 mil vítimas dos atentados, Toledo 
informa que há vários anos os america-
nos já começam as celebrações logo no 
dia 6 de setembro. Nas residências que 
possuem mastro, a bandeira americana é 
hasteada, permanecendo em hasteamen-
to total até o dia 10. Entre os dias 10 e 12, 
os moradores descem até meio mastro.

O 11 DE SETEMBRO E A  
CRISE NO AFEGANISTÃO

Daniel Toledo traça um paralelo 
entre as celebrações pelos 20 anos dos 
atentados nos EUA e a crise no Afeganis-
tão, com a retomada do país pelo Talibã. 
Segundo o advogado, a fuga de afegãos 

pode prejudicar muito a entrada de 
pessoas não só pela questão das dife-
rentes políticas que estão acontecendo 
neste momento, mas principalmente 
pela questão do número de green cards 
concedidos por ano pelos Estados Uni-
dos. “Quando se tem cinco, dez, vinte mil 
pessoas extraordinariamente entrando 
dentro de um determinado país e atin-
gindo essas cotas, o que normalmente 
ocorre é a suspensão da autorização de 
residência, o que acaba prejudicando 
todos aqueles que já estavam na imensa 
lista de aplicantes para visto”, justifica.

Para o especialista, crises huma-
nitárias como as do Afeganistão e a da 
Síria, em 2015, são um grande proble-
ma para o mundo inteiro, não somen-
te para os Estados Unidos. “A grande 
maioria das pessoas que deixa esses 
lugares já carrega consigo uma série 
de outros problemas emocionais, afi-
nal perderam casa, família, não trazem 
dinheiro e nem falam o idioma local, 
de modo que elas se tornam um custo 
bem grande para o país que as acolhe, 
durante muito tempo”, argumenta.

Para finalizar, o advogado explica 
que, para solicitar o status de refugia-
do, a pessoa precisa provar legalmente 
que está sofrendo algum tipo de per-
seguição, por diferença de cor, raça, 
credo ou política, de modo que ela não 
tem mais condições de continuar a vi-
ver em seu país de origem.

 Daniel Toledo é advogado da Tole-
do e Advogados Associados especializa-
do em Direito Internacional, consultor 
de negócios internacionais, palestrante 
e sócio da LeeToledo PLLC. Ele também 
é membro efetivo da Comissão de Rela-
ções Internacionais da OAB São Paulo e 
Membro da Comissão de Direito Inter-
nacional da OAB Santos.
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Estados Unidos liberam entrada de 
brasileiros e especialista dá dicas como 
gastar menos com o dólar
Orlando e Nova York são os destinos mais buscados pelos turistas

Vai ter viagem de férias para os 
Estados Unidos. O governo norte-
-americano anunciou a liberação da 
entrada no país de todos os estran-
geiros vacinados contra a Covid-19, a 
partir de novembro. Os turistas terão 
de apresentar comprovante da imuni-
zação antes de embarcar nos aviões, 
um teste feito três dias antes da parti-
da e a prova de resultados negativos, 
mas a quarentena não será exigida.

Os Estados Unidos são destino 
preferido de muitos brasileiros, que 
buscam os parques temáticos de Or-

lando, como o Walt Disney World e 
a Universal Orlando. Procuram tam-
bém os arranha-céus iluminados, 
lojas de todos os tipos e tamanhos e 
preços atrativos de Nova York, que 
atraem milhares de turistas do Brasil 
todos os anos.

A indústria do Turismo dos EUA, 
por exemplo, em 2019, gerou US$ 712 
bilhões (perto de R$ 380 bilhões). No 
ano passado, dentro da pandemia, fo-
ram US$ 396,37 (aproximadamente 
R$ 209 bilhões), um pouco mais do 
que a metade. A expectativa é a reto-

mada do crescimento no setor ainda 
este ano.

Com as viagens liberadas, o mo-
mento é de pensar como se prepa-
rar para as oscilações do dólar para 
que o passeio não fique caro demais 
ou mesmo inviável. Cautela no mo-
mento de comprar a moeda norte-
-americana e evitar deixar isso para 
às vésperas do embarque são dicas 
de Anderson Souza Brito, especialista 
em câmbio da Revhram. "Precisa ser 
de forma gradual e planejada para 
minimizar os impactos das interfe-
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rências e que se possa obter um preço 
médio de seu valor”, disse. Brito lem-
brou que essa estratégia do preço de 
médio é conhecida como Dollar Cost 
Averaging (DCA), que é escolher uma 
moeda para comprar e aplicar perio-
dicamente uma quantia fixa na com-
pra dela.

A variação no valor do dinheiro é 
provocada por fatores como expecta-
tiva da vacinação da população, tur-
bulência política e intervenções dos 
Bancos Centrais, que alteram as taxas 
de juros em busca de conter as conse-
quências da crise sanitária.

Brito apontou um caminho para 
quem for viajar para os EUA e pre-
tende economizar com cédulas de 
dólares. São três tipos existentes no 
mercado e são conhecidas como cara 
pequena (mais antigas), cara grande 
(antigas esverdeadas) e a mais nova 
que possui novos dispositivos de se-
gurança, como uma fita azul. Todas 
são válidas, segundo o Banco Central 
dos Estados Unidos. Porém, de acor-
do com Anderson, elas possuem valo-
res diferentes no mercado em razão 
da segurança. 

Outra maneira de economizar é 
checar os sites que compilam as co-
tações de casas de câmbio e ainda 
destacam no seu preço do Imposto de 
Operações Financeiras (IOF). 

Brito pontua que comprar a moe-
da estrangeira é a maneira mais van-
tajosa, por conta da incidência menor 
de imposto, o que gera uma economia 
considerável. Ele destacou ainda que 
além do dinheiro físico, o turista tem 
à disposição o cartão pré-pago e o 
cartão de crédito.

CARTÕES

No caso do cartão pré-pago, exis-
tem os custos, a incidência do IOF 
e a taxa do câmbio do momento do 
carregamento do crédito. Do mes-
mo modo, acontece com o cartão de 
crédito internacional, com IOF, mas 

a taxa de câmbio será a do momento 
da utilização.

CONTA-CORRENTE

Por aqui, é possível abrir uma 
conta corrente internacional em dó-
lar para ajudar na conversão e evi-
tar o transporte da moeda física. A 
vantagem é que a cotação do dólar 
é o comercial e não o turismo, o que 
já representa uma economia muito 
considerável. "O viajante também 
pode mesclar as modalidades de pa-
gamento durante o passeio e curtir 
pagando menos", disse o especialista 
em câmbio.

Por fim, o especialista destaca que 
quem sai do Brasil, com mais de R$ 10 
mil, precisa preencher uma Declara-

ção Eletrônica de Bens de Viajantes 
(e-DBV) e apresentá-la à fiscalização 
aduaneira.

Anderson Souza Brito é especia-
lista em câmbio, finanças e banking. 
Formado em Administração de Em-
presas e MBA em Finanças e Banking. 
Além do curso de International Busi-
ness Management pela Massachuset-
ts Institute of Business (MIB). Atual-
mente, ele é CEO da Revhram.

A Revhram atua na assessoria e 
intermediação de operações cambiais. 
Traz soluções em câmbio, crédito 
(imobiliário e empresarial), e trade fi-
nance (exportação e importação). Oti-
mizando os custos e simplificando a 
carga administrativa da empresa, com 
segurança, economia e praticidade.



T U R I S M O1 70 EDIÇÃO 294OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Buscas de voos para os EUA sobem 
até 353% após anúncio da reabertura 
para estrangeiros vacinados
Dados mostram dez cidades com crescimento superior a 160% 
nas pesquisas de passagens aéreas

Segundo dados levantados pelo 
KAYAK no dia 22 de setembro últi-
mo, durante o começo desta semana 
houve aumento nas buscas por pas-
sagens para diversas cidades dos Es-
tados Unidos. As que tiveram maior 
crescimento de buscas são Newark 
(+353%), Fort Lauderdale (+341%), 
Orlando (+281%), Chicago (+273%) 
e Miami (+247%). O aumento nas 
buscas vem após o anúncio no come-
ço da semana de que o país receberá 
viajantes internacionais totalmente 
vacinados contra Covid-19 a partir de 
novembro.

 De acordo com os dados, o es-
tado da Flórida é o mais procurado 
pelos brasileiros, com três cidades 
(Fort Lauderdale, Orlando e Miami) 
entre as mais pesquisadas, segui-
do da Califórnia, com dois destinos 
(San Francisco e Los Angeles). Para 
Gustavo Vedovato, Country Manager 

do KAYAK no Brasil, a reabertura 
dos EUA é fundamental para o cená-
rio turístico.

“Essa é uma notícia muito boa 
para o turismo. Os Estados Unidos é 
um país importante para o mercado 
de viagens por ser um dos destinos 
principais para os turistas e por ser 
especialmente querido dos brasilei-
ros. A reabertura deve aquecer ainda 
mais o setor que vem retomando as 
atividades gradualmente, além de dar 
perspectivas otimistas para 2022”, 
comenta Gustavo.

Quanto aos valores de passagens, o 
levantamento mostra que o preço mé-
dio das viagens a Orlando é R$3.570; 
a Los Angeles, R$3.777; a Miami, 
R$4.163; e a Nova York, R$4.138. Na 
comparação semanal, os preços para 
Miami subiram 9%, enquanto Orlan-
do, Nova York e Los Angeles recuaram 

4%, 2% e 4%, respectivamente.

Para ficar atualizado sobre as 
restrições para conter o avanço da 
COVID-19 de cada país, além de saber 
quais destinos estão abertos para via-
jantes brasileiros, vale checar o Mapa 
de Restrições e conferir as regras vi-
gentes para o seu destino.

KAYAK, parte da Booking Holdin-
gs (NASDAQ: BKNG), é o principal 
mecanismo de pesquisa de viagens 
do mundo. Com bilhões de consultas 
em nossas plataformas, ajudamos as 
pessoas a encontrar seu voo, estadia, 
aluguel de carro, cruzeiro e pacote de 
férias perfeitos. Também ajudamos os 
viajantes de negócios com o KAYAK 
for Business, nossa solução gratuita 
para viagens corporativas, e estamos 
transformando a experiência em via-
gens com nosso aplicativo e novo sof-
tware de hotel e acomodação.

Maksym Yemelyanov / Adobe Stock

Metodologia: Levantamento calculado com base 
na busca de voos no KAYAK, saídos do Brasil 

para os Estados Unidos. Os dados são de buscas 
e preços no período entre 20 e 22/09/2021.



T U R I S M O 1 7 1EDIÇÃO 294 OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

0% de imposto durante 50 anos: veja 10 
dicas de como empreender em Dubai

Os Emirados Árabes Unidos têm 
uma das maiores economias do mun-
do e também é uma das mais diversi-
ficadas. O país também é membro da 
Organização Mundial do Comércio, 
desempenhando um papel importan-
te no comércio global. Para se ter uma 
ideia, vai acontecer entre os 1º outu-
bro de 2021 e 31 de março de 2022, 
a Expo 2020 Dubai, a primeira Expo 
Mundial no Oriente Médio, África e 
região do Sul da Ásia, que também 
será o primeiro evento global desde 
o início da pandemia e receberá 191 
países, além de milhões de visitantes. 

É compreensível que muitos em-
presários e investidores anseiam pelas 
perspectivas de criação de empresas 
em Dubai. Se você está planejando ini-
ciar um novo negócio na capital finan-
ceira dos Emirados Árabes, você deve 
saber essas 10 dicas da empresária, 
Patrícia Brazil (foto), pois elas influen-
ciarão sua decisão. A executiva fundou 
quatro negócios em uma década e 
viajou o mundo a negócios antes dos 
30 anos dirigindo a primeira websérie 
brasileira a ter uma temporada gravada 
em cada continente. Confira as dicas: 

1. DUBAI OFERECE INCENTIVOS 
FISCAIS PARA INCORPORAÇÃO 

O governo dos Emirados Árabes 
Unidos oferece isenções fiscais sobre a 
renda pessoal, imposto retido na fonte 
e imposto corporativo. Em outras pa-
lavras, você obtém lucros totais, que 
pode reinvestir para fazer o negócio 
crescer. Isso permite que os investido-
res tenham prazer em fazer negócios e 
morar na cidade global de Dubai. 

Impostos mínimos e uma estrutura 
tributária simplificada facilitam vários 
aspectos da abertura e administração 
de uma empresa. Dito isso, a estrutura 
empresarial certa e a estratégia de ne-

gócios competitiva podem ajudá-lo a se 
qualificar para mais benefícios fiscais. 
Assim, onde você economiza em im-
postos, pode investir na melhoria dos 
processos de negócios e na eficiência 
do fluxo de trabalho. 

2. AS REGRAS E REGULAMENTOS 
LOCAIS SÃO PARA NEGÓCIOS 

Os Emirados Árabes Unidos são 
considerados um dos melhores paí-
ses do mundo para se fazer negócios, 
e isso se deve à sua forte estrutura 
jurídica. Não é apenas para o negó-
cio, mas também para investidores 
estrangeiros. As regras que regem os 
investidores estrangeiros são total-
mente diferentes daquelas que regem 
o trabalho, sendo o direito penal a 
única exceção. 

Por exemplo, você sabia que pode 
preencher o registro comercial em 
Dubai e colocar sua empresa em fun-

cionamento em menos de um mês? 
Melhor ainda, você pode obter o re-
gistro e o licenciamento da empresa 
em até 24 horas em outros Emirados, 
como é o caso da Saif Zone de Shar-
jah onde em 30 minutos você sai com 
sua empresa funcionando. Por isso, 
durante a Imersão de negócios que 
realizo em Dubai todos os anos, a vi-
sita na Saif Zone de Sharjah se tornou 
uma parada obrigatória.

3. O GOVERNO É MUITO FAVORÁVEL 

Os Emirados Árabes Unidos são um 
dos países mais seguros para se viver 
e fazer negócios no mundo e criaram 
uma referência em governança graças a 
políticas fortes. Todos os tipos de inves-
timento estrangeiro são incentivados 
pelo governo visionário de Dubai. 

Sua Alteza Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum liderou a transformação 
econômica em Dubai e orientou o go-
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verno no sentido de fornecer várias 
oportunidades de negócios para inves-
tidores estrangeiros de todo o mundo. 

4. DIFERENTES OPÇÕES DE 
PROPRIEDADE ESTÃO DISPONÍVEIS 
PARA EXPATRIADOS 

Você pode optar por manter a 
propriedade parcial (até 49%) em 
todos os sete Emirados ou 100% de 
propriedade abrindo uma empresa 
da Zona Franca. A configuração de ne-
gócios em Dubai é flexível em termos 
de propriedade e os investidores têm 
a oportunidade de entrar em vários 
setores desenvolvidos. 

Com a propriedade parcial, você 
terá um parceiro local (nacional dos 
Emirados Árabes Unidos), portanto, 
se estiver optando por essa opção, 
certifique-se de encontrar um par-
ceiro confiável. Os regulamentos de 
propriedade também dependem do 
tipo de empresa e do local onde você 
deseja incorporar seu negócio. 

5. ESCOLHER A ESTRUTURA CERTA 
É A CHAVE 

Isso definirá se o seu negócio será 
bem-sucedido ou não. A Empresa de 
Responsabilidade Limitada é uma das 
estruturas mais comuns para registro 
de empresas em Dubai, enquanto o re-
gistro de uma empresa da Zona Franca 
se torna cada vez mais popular entre os 
investidores estrangeiros e permitirá 
que você mantenha 100% da proprie-
dade estrangeira em Zonas Francas 
como DMCC, Dubai Sul, Dubai Design 
District, Dubai Internet City, etc. 

6. ZONAS FRANCAS OFERECEM 
GRANDES BENEFÍCIOS 

Como mencionado antes, todas as 
zonas francas nos Emirados Árabes 
Unidos permitem que você mantenha 
100% de propriedade estrangeira 
com 0% de imposto corporativo pe-
los próximos 50 anos. As várias Zonas 
Francas do país são o lar de empresas 
globais líderes no setor de commo-

dities, incluindo ENI, American Ex-
press, General Mills, Total, Viacom e 
Petronas, para citar alguns. 

As Zonas Francas oferecem in-
fraestrutura construída para um 
propósito específico, oportunidades 
atraentes de rede, soluções de escri-
tório flexíveis e procedimentos de 
imigração simplificados. Se você está 
procurando consultoria em estraté-
gia de negócios sobre os incentivos 
de propriedade 100% estrangeira em 
Zonas Francas, você pode falar com 
nossos especialistas em configuração 
de negócios para obter uma solução 
personalizada para o seu negócio. 

7. O MERCADO DE TRABALHO É 
ENORME 

As políticas de imigração e mer-
cado de trabalho implementadas pelo 
governo de Dubai refinaram a mão de 
obra disponível na cidade hoje. Pro-
fissionais de mais de 200 nacionalida-
des permitem que as empresas façam 
uso de oportunidades de contratação 
de funcionários altamente qualifica-
dos, experientes e motivados. 

Os Emirados Árabes Unidos são 
um país de alta renda, o que significa 
que bons talentos terão um bom pre-
ço. Antes de prosseguir com a con-
tratação de funcionários e iniciar as 
operações, considere fazer algumas 
pesquisas de mercado para descobrir 
o pool de talentos disponíveis na ci-
dade para diferentes cargos em sua 
empresa. 

8. A TAXA DE CÂMBIO É FAVORÁVEL 

A moeda dos Emirados Árabes 
Unidos está estável com as principais 
moedas do mundo, incluindo o dólar 
americano, já que as taxas de câmbio 
permaneceram praticamente inalte-
radas desde 1997. As taxas de câm-
bio são favoráveis com a maioria dos 
países do mundo árabe, África, Ásia 
e Europa. Por quase duas décadas, a 
moeda permaneceu relativamente 
inalterada. 

A estabilidade do poder de com-
pra do AED e sua força em relação a 
outras moedas permitem que os ne-
gócios nos Emirados Árabes Unidos 
ganhem força no comércio global. 
Além disso, o setor bancário de clas-
se mundial oferece a você a vantagem 
competitiva para se manter no topo 
de seu mercado. 

9. OS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
TÊM UM FUTURO BRILHANTE 

O crescimento populacional do 
país é um dos maiores do mundo, e 
mais de 80% são expatriados. Dubai 
é uma escolha lógica para relocação 
com seu estilo de vida pacífico, insta-
lações de classe mundial e as melhores 
atrações turísticas do mundo. Todas as 
maiores exposições, incluindo a Expo 
2020 Dubai, são organizadas e realiza-
das aqui, criando milhares de oportu-
nidades de investimento e trabalho. 

Expatriados que decidem morar 
em Dubai podem se beneficiar de pa-
drões de vida incomparáveis e alto 
retorno sobre o investimento na pro-
priedade, entre 10% e 15% ao ano. 
Os Emirados Árabes Unidos estabe-
leceram padrões globais em educa-
ção, desde a escolaridade até o nível 
universitário. A University of Wollon-
gong, American University of Dubai e 
Manipal são algumas das prestigiadas 
instituições de ensino que se encon-
tram em Dubai. No geral, Dubai, sem 
dúvida, tem um futuro muito brilhan-
te. 

10. A LOCALIZAÇÃO É UM TRUNFO 
QUE AJUDA NA LOGÍSTICA DOS 
NEGÓCIOS 

A junção de sete pequenos emira-
dos (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujai-
rah, Ra’s al- Khaimah, Sharjah, Umm 
al-Quawain) forma a nação denomi-
nada Emirados Árabes Unidos. Mas o 
melhor disso é que se você observar 
no mapa, a localização é privilegiada 
para ser um ponto estratégico para 
empresas presentes em diferentes 
continentes.
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Mais de 500 startups inscritas no 
ilmpact, selo que reconhece inovações 
de impacto social 
Iniciativa do Innovation Latam em parceria com a Fundação Dom Cabral qualifica startups 
comprometidas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU 

O selo iImpact recebeu neste ano 
555 inscrições de startups de 24 pa-
íses. Desenvolvida pelo Innovation 
Latam em parceria com a Fundação 
Dom Cabral, a iniciativa reconhece 
startups que estão realmente geran-
do impacto socioambiental positivo 
na América Latina. 

 O Brasil concentra o maior nú-
mero de inscrições, com 311 partici-
pantes. Em seguida, aparecem México 
(38), Chile (28) Peru (26) Argentina e 
Colômbia (24 de cada país). 

Um destaque no perfil das partici-
pantes é a predominância de startups 
maduras. Do total de inscritas, 86,7% 
têm ao menos um MVP (Mínimo Produ-
to Viável) estruturado. Metade (53,9%) 
das startups já está em fase de tração 
(traction) ou escala (scale-up). 

Em relação ao modelo de negócio, 
a maior parte delas (66,7%) tem ope-
rações B2B ou B2B2C. A análise de 
perfil mostra ainda que 18% atuam 
no mercado B2C, 12,2% no market-
place e o restante P2P.  

 O selo iImpact permite que star-
tups se qualifiquem e mostrem ao 
mercado o compromisso em promover 
soluções que corroborem com os 17 
ODS – Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável definidos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). Ano pas-
sado, 65 projetos foram reconhecidos 
pelo impacto gerado na sociedade. 

Cada startup pode apontar até 
três dos 17 ODS como foco de sua 
atuação. Na atual edição do selo, o 8º 
objetivo da ONU – trabalho decente e 

Professor Fabian Salum 
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crescimento econômico – foi desta-
cado por 135 das startups inscritas. 
Também tiveram mais de 100 regis-
tros os ODS 11 (cidades e comuni-
dades sustentáveis), 12 (consumo e 
produção responsáveis) e 13 (ação 
contra a mudança global do clima). 

O selo iImpact recebeu neste ano 
555 inscrições de startups de 24 pa-
íses. Desenvolvida pelo Innovation 
Latam em parceria com a Fundação 
Dom Cabral, a iniciativa reconhece 
startups que estão realmente geran-
do impacto socioambiental positivo 
na América Latina. 

O Brasil concentra o maior nú-
mero de inscrições, com 311 partici-
pantes. Em seguida, aparecem México 
(38), Chile (28) Peru (26) Argentina e 
Colômbia (24 de cada país). 

Um destaque no perfil das partici-
pantes é a predominância de startups 
maduras. Do total de inscritas, 86,7% 
têm ao menos um MVP (Mínimo Produ-
to Viável) estruturado. Metade (53,9%) 
das startups já está em fase de tração 
(traction) ou escala (scale-up). 

Em relação ao modelo de negócio, 
a maior parte delas (66,7%) tem ope-
rações B2B ou B2B2C. A análise de 
perfil mostra ainda que 18% atuam 
no mercado B2C, 12,2% no market-
place e o restante P2P.  

O selo iImpact permite que startups 
se qualifiquem e mostrem ao mercado 
o compromisso em promover soluções 
que corroborem com os 17 ODS – Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável 
definidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Ano passado, 65 proje-
tos foram reconhecidos pelo impacto 
gerado na sociedade. 

Cada startup pode apontar até 
três dos 17 ODS como foco de sua 
atuação. Na atual edição do selo, o 8º 
objetivo da ONU – trabalho decente e 
crescimento econômico – foi desta-
cado por 135 das startups inscritas. 
Também tiveram mais de 100 regis-

tros os ODS 11 (cidades e comuni-
dades sustentáveis), 12 (consumo e 
produção responsáveis) e 13 (ação 
contra a mudança global do clima). 

“Além de dar visibilidade a impor-
tantes projetos, o selo iImpact abre 
oportunidades para as startups se 
conectarem a mentores, grandes em-
presas e possíveis investidores”, diz 
João Pedro Brasileiro, fundador da 
plataforma Innovation Latam. 

Para o Prof. Fabian Salum da FDC, 
líder da metodologia de pesquisa, a 
edição 2021, em particular, demonstra 
o interesse e seletiva escolha com ade-
rência recorrente das startups ao pro-
jeto iImpact. “Percebe-se, na primeira 
fase da coleta de dados, que as star-
tups participantes demonstraram no-
vamente o interesse em compartilhar 
seus projetos, modelos de negócios, e 
formas de medir o impacto gerado de 
forma representativa e correlacionada 
à alguma das 17 ODS da ONU.”

Com as inscrições encerradas, co-
meça agora a seleção para a segunda 
fase. Nela, as startups selecionadas 
apresentarão as evidências do impac-
to que geram. Além da validação da 
Fundação Dom Cabral, elas passarão 
pelo crivo de uma banca de jurados 
composta por 80 executivos de gran-
des empresas e organizações que 
atuam na América Latina e em outros 
países, além de docentes. 

Entre as companhias estão Ae-
gea, IBM, Ambev, Grant Thornton, 
Amazon, Gerdau, MRV Engenharia, 
Electrolux, Banco Carrefour, Grupo 
A.Yoshii Engenharia, Editora Globo, 
Grupo Sequoia, Bradesco, Cubo-Itaú, 
Dow, Roche, Saque-Pague e outras. 

Dentre as organizações interna-
cionais, destacam-se o ICLEI, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 
Future Females, Principles for Res-
ponsible Investment, ISH Markit for 
Latin America, dentre outros. 

O processo de avaliação é feito a 

partir da metodologia desenvolvi-
da pelo Prof. Dr. Fabian Salum e sua 
equipe, da Fundação Dom Cabral, que 
além de estar alinhada com os com-
promissos definidos pela ONU, bus-
ca a comprovação das evidências da 
contribuição socioambiental gerada 
pela startup para com a sociedade 
que recebe direta ou indiretamente o 
impacto positivo dessa contribuição. 

O Innovation Latam é uma plata-
forma e consultora em hubs de ino-
vação digital e inovação aberta, que 
estabelece e conecta Startups, empre-
sas, governo, academia e investidores. 
Com capilaridade em toda América 
Latina, desde 2016, desenvolve ações 
focadas em promover o ecossistema 
de inovação e startups de impacto em 
todo o continente. O iImpact é um dos 
projetos da Innovation Latam.

A Fundação Dom Cabral é uma 
escola de negócios brasileira que há 
45 anos tem a missão de contribuir 
para o desenvolvimento sustentável 
da sociedade por meio da educação, 
capacitação e desenvolvimento de 
executivos, empresários e gestores 
públicos. Em 2020, a instituição fi-
cou em 9º lugar no ranking de edu-
cação executiva do jornal britânico 
Financial Times. Desta forma, con-
solidou sua posição como a melhor 
escola de negócios da América Lati-
na e a mais bem colocada do Brasil. 
Somente em 2020 passaram pela 
FDC mais de 20 mil profissionais en-
tre executivos, empresários e gesto-
res públicos. No campo social, a FDC 
conta com iniciativas de desenvolvi-
mento, capacitação e consolidação 
de projetos, líderes e organizações 
sociais, contribuindo para o fortale-
cimento e o alcance dos resultados 
pretendidos por essas entidades. 
Dessa forma, em 2020 a escola exe-
cutiva lançou o FDC - Centro Social 
Cardeal Dom Serafim, concebido 
para apoiar jovens em situação de 
vulnerabilidade social, empreen-
dedores populares, organizações 
sociais e seus gestores, por meio do 
desenvolvimento e capacitação.
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Fuga de cérebros: Por que estamos perdendo 
tantos jovens talentos para o exterior? 
Reter talentos vem se tornando um desafio na pandemia para as empresas 

Você conhece o termo "fuga de cé-
rebros"? É um fenômeno de migração 
que envolve pessoas academicamente 
qualificadas que, para conseguir opor-
tunidades de trabalho em suas respec-
tivas áreas de atuação, vão para países 
os quais contam com programas de 
atração de talentos e iniciativas de per-
manência para estrangeiros que con-
tribuem para o mercado de trabalho e 
desenvolvimento científico. No Brasil, 
esse êxodo tem se intensificado nos úl-
timos anos e está relacionado aos défi-
cits de incentivo à produção científica, 
dificuldade de obtenção de posições 
equivalentes nas empresas e questões 
relacionadas à qualidade de vida. 

Uma prova dessa tendência migra-
tória entre as gerações mais novas é que, 
segundo pesquisa conduzida pelo Centro 
de Políticas Sociais da FGV (Fundação Ge-
túlio Vargas), 47% dos jovens brasileiros 
têm desejo de deixar o país. Esse número, 
correspondente ao ano de 2019, antes 
da pandemia, podendo ser ainda maior, 
dado ao contexto simultâneo de crise 
econômica e sanitária do Brasil. As condi-
ções do ensino público básico e superior 
e do quadro de desemprego, com cerca 
de 14% da população desempregada em 
2021, de acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) re-
fletem o anseio desses estudantes e pro-
fissionais de "fugirem" para lugares com 
maiores possibilidades de crescimento e 
valorização de carreira. 

Essa taxa de 47% - que se configura 
como recorde - vai de encontro com as 
dos anos anteriores. Como é o caso do pe-
ríodo entre 2011-2014, quando iniciati-
vas governamentais como o Ciências Sem 
Fronteiras e maior alcance de bolsas de 
iniciação científica estavam em vigência, 
apenas 20,1% dos respondentes de 15 a 
29 anos concordaram que querem deixar 

o Brasil. Essa contradição ocorre porque, 
na época, a permanência no país era fa-
cilitada através das políticas públicas de 
cunho educacional. 

Dessa forma, os estudantes podiam 
aprimorar seus conhecimentos e espe-
cializações em instituições internacionais 
e retornar para aplicá-los em suas carrei-
ras e projetos aqui. Agora, o movimento é 
contrário, muitos desses jovens realizam 
sua formação acadêmica na rede públi-
ca de ensino e utilizam o conhecimento 
obtido nos países que os acolhem pelas 
iniciativas de atração de talentos. 

"Países como o Canadá e a Norue-
ga, estão em um processo chamado 
envelhecimento populacional, que é 
o aumento da expectativa de vida em 
detrimento da diminuição da taxa de 
natalidade. Isso acontece por conta da 
alta qualidade de vida desses lugares. 
Por conta desse fenômeno, esses luga-
res recorrem à mão de obra especia-
lizada estrangeira, principalmente de 
países em desenvolvimento, como a 
Índia e o Brasil", explica Jefferson Ven-
drametto, especialista em carreiras e 
Diretor Institucional do CEBRAC - Cen-
tro Brasileiro de Cursos 

Para que a fuga de cérebros seja, 
pelo menos, reduzida nos próximos 
anos, a prioridade é o investimento 
em Educação e boas condições de tra-
balho. Ou seja, é necessário qualificar 
e empregar os profissionais do futuro 
para que, assim, eles possam cola-
borar ativamente com o desenvolvi-
mento científico, econômico e social 
do Brasil. Pensando na importância 
de reter esses jovens promissores, o 
CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos, 
desenvolveu o CebracPro (Programa 
Nacional de Incentivo à Qualificação 
Profissional e Geração de Emprego e 
Renda). Através de Cursos gratuitos, 
Orientação Profissional, Feira das 
profissões e Campanhas de arrecada-
ção de alimentos, o programa visa a 
desenvolver as competências e a au-
toestima daqueles que estão ingres-
sando ou estão enfrentando dificul-
dades no mercado de trabalho.
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“O Relatório de Mercado Fo-
cus resume as estatísticas 
calculadas considerando as 
expectativas de mercado 
coletadas até a sexta-feira 
anterior à sua divulgação. 
Ele é divulgado toda segun-
da-feira. O relatório traz a 
evolução gráfica e o compor-
tamento semanal das previ-
sões para índices de preços, 
atividade econômica, câm-
bio, taxa Selic, entre outros 
indicadores. As previsões 
são do mercado, não do BC”. 
Pela pesquisa que fiz, há qua-
se 20 anos, esta introdução 
é exatamente a mesma... As 
previsões são do mercado, 
A advertência merecia um 
complemento para evitar dú-
vida. Adiante, explicaremos 
quem é esse “mercado”.

 Para que serve este relató-
rio? Para orientar ações das 
empresas e dos investidores 
privados, mostrar cenários 
que possam servir de base 
para a tomada de decisões 

na seara econômica, por par-
te do governo brasileiro, do 
nosso Banco Central e das 
nossas empresas públicas. 
Um documento altamente 
relevante!

A realidade dos números da 
nossa economia, em muitos 
momentos, desmoralizou 
previsões de governos, de 
nossos bons economistas e 
das mais respeitáveis em-
presas de consultoria eco-
nômica. O Relatório Focus 
deu muito mais credibilida-
de às dispersas previsões 
que tínhamos. Em primeiro 
lugar, porque ele já nasceu 
para oferecer informações 
atualizadas semanalmente 
(de certa maneira, um aviso 
de que o prazo de validade 
das previsões pode ser de 
uma semana). Outra carac-
terística de seu nascimento, 
em maio de 1999, confirma-
da em 19 de julho de 2002, 
data da sua primeira edição, 
é de que as informações pu-

blicadas seriam medianas 
de previsões de dezenas de 
fontes do mercado. O “mer-
cado” para o Banco Central 
do Brasil, no início, eram cer-
ca de cinquenta instituições 
financeiras e consultorias. 
Hoje estão registradas qua-
se o triplo, algo em torno de 
140 dentre bancos, gestores 
de recursos, distribuidoras, 
corretoras, consultorias eco-
nômicas e até empresas não-
-financeiras.

Variações das previsões 
deste ano estão muito gran-
des entre 31/12/2020 e 
24/09/2021 nas principais 
variáveis de juros, inflação 
e crescimento do PIB. O Re-
latório Focus está inegavel-
mente mais nervoso.

Pioramos muito em inflação 
e juros, estamos dentro da 
margem de erro no câmbio 
e o crescimento do PIB, por 
enquanto, melhorou consi-
deravelmente. A frequência 

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

Relatório de Mercado FOCUS: 
Conquista a preservar

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

SERGIO ROGERIO DE CASTRO

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL – 24.09.2021
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semanal do Relatório de Mer-
cado Focus vai nos avisando, 
vai mesmo nos acostumando 
com as boas e más notícias, 
mas, com mais de uma cen-
tena de selecionadas fontes, 
não deveríamos ter menores 
variações? A grande e súbita 
elevação da previsão do PIB, 
os fatos que provocaram a 
subida da inflação, que está 
puxando a taxa de juros, não 
eram previsíveis? A excitação 
do mercado internacional 
por alimentos, com a conse-
quente elevação dos preços 
deles também no mercado 
interno, não podia ter sido 
prevista? A crise hídrica, que 
poderá afetar muito ainda as 
previsões, não pode ter os 
seus efeitos quantificados 

nos principais indicadores, 
com algum razoável acerto? 

 Com o Relatório de Merca-
do Focus, é verdade, não há 
previsões desmoralizadas 
do governo federal e nem 
de renomados economistas 
e empresas de consultoria. 
Pensando alto e escrevendo, 
não ficamos piores com a in-
capacidade de mais de uma 
centena de instituições não 
conseguirem previsões com 
razoável margem de erro? O 
Relatório de Mercado Focus 
vai perder credibilidade? 
Tomara que não, mas para 
isto será preciso menores 
variações nas suas previsões 
entre primeiro de janeiro e 
trinta de dezembro de um 

mesmo ano.

 Em 2022 teremos eleições, 
fonte natural de maior vo-
latilidade nas previsões das 
variáveis da economia, um 
bom teste para a credibili-
dade do Relatório de Merca-
do Focus. Estou fazendo um 
alerta, mas torço muito para 
que ele nos ofereça infor-
mações mais precisas e sua 
credibilidade não sofra uma 
variação muito negativa.

*Engenheiro, empreende-
dor, conselheiro da Escola de 
Associativismo; Ex-Senador 
pelo Espírito Santo e ex-
-Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Espírito Santo.

 31/12/2020 24/09/2021

Meta taxa SELIC 3,00% a.a. 8,25% a.a.

IPCA(Índice Preços Cons Ampliado 3,32% a,a, 8,45% a.a.

Taxa de câmbio(R$/U$) 5,00 5,20

Meta Cresc PIB(Prod Interno Bruto) 3,40% 5,04%
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Aves da mesma plumagem
Antigo provérbio ensina que aves 
de mesma plumagem voam jun-
tas. Nas primeiras gerações dos 
Silveiras, de minha avó materna, 
figuram um português e uma ne-
gra, a filha de uma bugra pega a 
laço, até que os casais pudessem 
se formar em galhos da mesma 
árvore. Olímpio, meu bisavô, vinha 
de uma família numerosa, pobre, 
mas trabalhadora, unida e am-
biciosa. Em uma geração, alguns 
ficaram ricos para os padrões da 
época. Tio Teodósio deu um dos 
trinta contos de réis para construir 
a igreja de Carmo da Mata. Tio Chi-
quinho deixou de herança 600 
alqueirões, quase 3.000 hectares 
de terra. Meu bisavô, Pai Límpio, 
comprou a fazenda da Serra, má-
gico território de nossa infância, 
por cem contos de réis, juntados 
debaixo do colchão de palha e le-
vados a Oliveira no alforje dos ar-
reios. Na Serra, viviam tio Chagas 
e tia Marcolina.Ela morreu virgem 
aos 70 anos. Sepultada com ves-
tido branco em caixão da mesma 
cor, foi “aguar o jardim de Nossa 
Senhora”,  enquanto ele torrou 
sua gorda herança. Tocando viola, 
vivia   cantando: “quando eu mor-
rer, quero uma cova bem larga e 
bem funda, que é pra não machu-
car minha bunda”.  Vivia dos juri-
nhos pagos pelos parentes, que 
compraram para ele  um diploma 
de irmão remido da Terra Santa, 
“porque ganhava muitas missas”. 

Um apanhado rápido mostra que 
o casamento de meus tios-bisavós 
Francisco e Antônio Machado da 
Silveira (Chiquinho e Antoninho) 
com Beralda e Mariana, filhas 
do capitão Sabino, impulsionou 
a  vida financeira deles. Na gera-
ção seguinte, Sebastião e Chico 
Sobrinho, filhos de Belarmino, o 
primogênito da irmandade do Pai 
Límpio, casaram-se com Isabel 

(Dona) e Laudelina (Ló), irmãs de 
Beralda e Mariana. Leandro e Lau-
delino, também filhos de Belarmi-
no, casaram-se com as primas Lelé 
e Nhanhá, filhas de Chico Silveira, 
enquanto tia Lilita, irmã da Dinha, 
minha avó materna, casou-se com 
Zeca, filho de Belarmino.

Os irmãos Martinho e Valdemar 
saíram dos Pintos, berço dos Sil-
veiras, e foram cortejar as primas 
Belinha, filha do tio Chiquinho, 
e Afonsina, prima em segundo 
grau, filha de Zuquita e neta de 
Pai Limpio. Uma geração depois, 
casaram-se José Maria e minha tia 
Zoé, netos, respectivamente, dos 
irmãos Francisco e Olímpio, assim 
como Erasmo, filho de Leandro, e 
a prima Zizita, quase menina, do 
mesmo modo que Amerquinho, 
primogênito de João Américo e 
Maria Beralda, neto, portanto, de 
Chico Silveira, casou-se com a pri-
ma Rafaela, filha de Laudelino e 
Nhanhá, neta de Belarmino e Chi-
co Silveira. José Gabriel (Zico), neto 
de Olímpio, desposou Beraldinha, 
filha de Nhonhô e neta de Chico 
Silveira. Beralda, também presen-
te no registro de Maria “do João 
Américo”, lembra sua própria mãe, 
primeira esposa de tio Chiquinho, 
que morreu grávida, em consequ-
ência de um raio.

Minha avó Zulmira se gabava de 
cinco tábuas dadas, ou seja, recu-
sara cinco pedidos de casamento. 
Meu avô, o mais recente refugado, 
foi repescado para evitar que Tia 
Avelina se casasse antes da irmã 
mais velha, fazendo pinguela so-
bre ela, no dizer de então. Numa 
família em que todas as irmãs 
de minha mãe haviam se casado, 
ou viriam a se casar com primos, 
meu pai se sentia um estranho no 
ninho, vivendo entre parênteses 
no meio de tanto parente. Sem 

nenhum parentesco, era um pri-
mo entre pares.

Pai Límpio planejava casar os 
netos Josias e Tetão, criada com 
os avós. Chegou a rascunhar ge-
neroso testamento. Ela não quis: 
pouco mais velha do que ele, cria-
dos como irmãos, não tinha graça 
nenhuma. “Rasgou o testamento, 
fiquei pobrezinha”, lembrou Tia 
Tetão, aos 103 anos de bom humor 
e lucidez. O plano acabou funcio-
nando com Amanda (Mandica), 
irmã de Tetão e de minha mãe, 
seis anos mais nova do que Josias – 
com direito a lua de mel em Santos, 
cidade que só depois Pelé tornaria 
famosa. Pai Límpio teria se admira-
do da rrriqueza dos netos. 

Vivíamos em fraterna convivência, 
continuada em Oliveira, para onde 
as duas famílias se mudaram.

Na Chácara, permanecia viva a 
presença dos tios João Mingote e 
Avelina, pais de Josias. Dela, prin-
cipalmente, no capricho com as 
flores, pomar com cana caninha, 
estalando só de ver a ponta do ca-
nivete, mexerica vermelha, perfu-
mada, cheia de sementes, galinha 
d’angola, galinho garnizé, invoca-
do e cantador. Ao fundo da costu-
meira algaravia, o tein-tein-tein do 
carneiro hidráulico que abastecia 
a caixa d’água. Uma nogueira com 
casca e folhas cheirando a iodo, o 
rádio com Repórter Esso e música 
caipira, mais os mugidos, latidos 
e miados figuram também no ál-
bum de memórias. Sem faltar da 
amoreira grande, de cujas grimpas 
o menino míope se surpreendeu 
ao ver, de cima, o telhado da casa. 
No entanto, a atração inesquecível 
eram as histórias de seu Quinho, 
algumas gastando dois ou três se-
rões, prenunciando as minisséries 
de décadas depois.

olavoromano@task.com.brOLAVO ROMANO

Escritor, membro da 
Academia Mineira 
de Letras 
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A estranha vontade de não ser livre
Advogado, ex-
Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Winston Churchill, com a sua 
insuperável precisão no uso das 
palavras, disse certa vez que a 
democracia é o pior regime de 
governo, à exceção de todos os 
demais que existem ou já exis-
tiram. Isto foi em 1947, logo 
após o fim da Segunda Grande 
Guerra, quando ele foi decisivo 
na luta que custou milhões de 
vidas para salvar o destino da 
liberdade humana contra o na-
zismo e o fascismo.

Graças às derrotas dos regimes 
totalitários na Europa Ociden-
tal, a própria ditadura que ain-
da vigorava no Brasil foi derru-
bada e minha geração cresceu e 
se tornou adulta num ambiente 
democrático, imaginando que 
a democracia nunca mais seria 
vencida, pois homens uma vez 
livres nunca mais aceitariam 
viver sem liberdade.

Embora a democracia fosse 
então um experimento recen-
te na longa história humana e 
mesmo sabendo que quase me-
tade do mundo ainda vivia sob 
o jugo da ditadura soviética, so-
nhávamos que em pouco tempo 
a democracia seria o regime de 
toda a humanidade e para sem-
pre. De fato, embora não tão 
depressa como imaginamos, os 
regimes socialistas na Rússia e 
na Europa Oriental acabaram 
desabando por si mesmos, sem 
a necessidade de um único tiro. 
Mesmo entre nós a democracia 
foi interrompida em 1964, sob 
falsos pretextos, mas termi-
nou 20 anos depois do mesmo 
modo, sem luta ou resistência, 
ruindo sob o peso das promes-
sas que não cumpriu e dos so-
frimentos que causou. 

A democracia foi ferida muitas 
vezes e em muitos lugares com o 
apoio das próprias populações, 
movidas pela ilusão de que, com 
o fechamento do Parlamento e 
dos Tribunais, o líder é capaz de 
resolver sem embaraços e com 
mais urgência os problemas 
do povo. Os ritos da elaboração 
democrática das leis e do Estado 
de Direito podem parecer exas-
perantes para quem tem pressa 
de ver prevalecer sua visão par-
ticular do mundo ou seus inte-
resses, e de castigar as pessoas 
sem julgamento. Mas sem eles, 
a maioria da população não tem 
como defender-se da injustiça 
ou da força.

Um notável político conserva-
dor inglês do século XIX, Lord 
Acton, enunciou uma verdade 
definitiva: todo o poder corrom-
pe e o poder absoluto corrompe 
absolutamente. Todo homem, 
ou grupo de homens, quando 
exerce o Poder sem as limita-
ções do Poder Legislativo e sem 
o controle do Poder Judiciário, 
fatalmente abusa do seu poder e 
o exerce em seu benefício ou de 
seu grupo. Esta é uma verdade 
que atravessa a vida da huma-
nidade através dos séculos e dos 
milênios e viverá para sempre.

Tudo isto vem à mente em ra-
zão das manifestações de 7 de 
setembro em Brasília e em São 
Paulo. Manifestações fazem 
parte da vida nas democracias, 
mas desta vez ocorreu algo que 
não fazia parte de nosso reper-
tório político e tem a ver com 
os propósitos e as intenções 
dos manifestantes. Aquelas 
multidões estavam reunidas 
com a esperança de que a de-

mocracia brasileira morresse 
até o fim daquele dia. Três 
exemplos bastam para confir-
mar esta suposição.

Mensagens trocadas, no fim 
da tarde,  em um grupo de 
WhatsApp que reunia mais de 
uma centena de grandes pro-
prietários rurais, presentes às 
manifestações, expressaram a 
frustração  e amargura de qua-
se todos, porque o movimento 
não tivera efeito prático, o Su-
premo e o Senado não foram 
invadidos e  tudo continuaria 
na mesma . Eles esperavam 
ação, não apenas palavras.

Um competente advogado de 
São Paulo, frequente em gran-
des julgamentos no Supremo, 
foi à manifestação na avenida 
Paulista, vestido com as cores 
da bandeira, e à noite, em várias 
mensagens revelou sua alegria 
pelo fato de que o Presidente 
havia conseguido unir o povo 
contra o Supremo e seus Minis-
tros. Para ele as coisas nunca 
mais seriam as mesmas. 

Finalmente, um amigo, co-
merciante no interior de Mi-
nas, lamentou-se desaponta-
do com o recuo do Presidente: 
o homem não firmou! Não sei 
o que será agora!

A grande maioria do Brasil 
ficou em casa, mas alguns mi-
lhares foram às ruas pedindo 
para o Brasil ser governado 
pelo Poder absoluto.  Deve-
riam saber que a democracia é 
o único regime que garante a 
liberdade e mais triste do que 
perder a liberdade é perder a 
vontade de ser livre.

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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As empresas familiares bra-
sileiras têm aumentado os 
investimentos em inovação, 
estão dispostas a expandir os 
negócios e consideram abrir 
capital. Outro dado é que elas 
estão investindo mais em 
seus negócios e tornando a 
gestão mais madura e profis-
sionalizada. Essas conclusões 
estão na pesquisa “Retratos 
de família”. O conteúdo reve-
la ainda que a maioria (58%) 
aumentou os investimentos 
nos últimos seis meses, sendo 
que 42% não o fizeram. 

Mesmo com dificuldades, 
essas empresas estão que-
rendo melhorar os negócios, 
uma evolução que resulta de 
investimentos na profissio-
nalização e da maturidade 
das práticas de governança 
corporativa. A maioria (75%) 
do PIB global é de empresas 
familiares, sendo que, quase 
metade (42%) delas estive-
ram mais propensas a imple-
mentar estratégias de trans-
formação de negócios do que 
empreendimentos não fami-
liares durante a pandemia. 

Em Minas Gerais e no Triân-
gulo Mineiro, não é diferen-
te. Na região há aumento na 
procura de compliance as 
empresas se estruturarem, 
tais como: serviços de audito-
ria de demonstrações finan-

ceiras, governança familiar, 
compliance fiscal e prevenção 
de riscos cibernéticos. O ce-
nário é positivo para aquelas 
que investirem nesses servi-
ços para profissionalizarem 
ainda mais os negócios. As 
empresas familiares no Tri-
ângulo Mineiro e região têm 
se destacado ultimamente 
principalmente nos setores 
de atacado e varejo, teleco-
municações e mídia, indús-
tria química, genética bovina, 
agronegócios e alimentos, 
que tem empresas de desta-
que no âmbito nacional. 

A região se destaca em diver-
sos setores por característi-
cas regionais privilegiadas, 
localização estratégica entre 
importantes estados brasilei-
ros, mão de obra qualificada 
com relevantes universidades 
e importantes empresas mul-
tinacionais que ingressaram 
recentemente na região, que 
corresponde cerca de 10% da 
população do estado e mais 
de 15% do PIB mineiro. 

Importante destacar que as 
empresas familiares ultra-
passam aspectos econômicos, 
pois garantem os recursos de 
parte expressiva da popula-
ção e criam oportunidades ao 
estimularem ações empreen-
dedoras. Apesar de enfren-
tarem forte concorrência, as 

empresas familiares preci-
sam investir em tecnologia 
e recursos humanos como 
forma de continuarem com-
petitivas. O aspecto positivo é 
que a maioria (60%) já conta 
com Conselho de Adminis-
tração, contra 42% na edição 
anterior. A pesquisa eviden-
ciou ainda a relevância delas 
implementarem e seguirem 
boas práticas de governança 
corporativa, além de comuni-
cação e gestão dos negócios. 

O perfil empreendedor do 
brasileiro deve ser motivo de 
orgulho. Contudo, é essencial 
que o conhecimento seja in-
corporado à prática pois ele 
é determinante para supe-
rar desafios. Muitas vezes, o 
impulso da necessidade faz 
as pessoas investirem suas 
reservas financeiras em um 
negócio ruim. Para que te-
nham cada vez mais sucesso 
em seus negócios, as empre-
sas familiares brasileiras, aí 
inclusas as do Triângulo Mi-
neiro, precisam se profissio-
nalizar cada vez mais. Além 
disso, é importante que sigam 
apostando em diferenciais e 
pontos fortes, entre os quais 
estão tomada de decisão rápi-
da e flexível, agilidade na con-
dução dos negócios, presença 
de mercado, capacidade em-
preendedora, atendimento 
personalizado e inovação.

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

Empresas familiares do 
Triângulo Mineiro

Ray Souza (foto) é 
Sócio de Mercados 
Regionais da KPMG 
em Minas Gerais. 
**Fabio Elias 
Tymburiba é sócio de 
Auditoria e líder do 
escritório da KPMG 
em Uberlândia. 

RAY SOUZA E FABIO ELIAS TYMBURIBA* 
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Terra que agoniza – e revida
Fundador e Presidente 
do Conselho de 
Administração do 
Grupo Ser Educacional 
- Presidente do 
Instituto Êxito de 
Empreendedorismo

JANGUIÊ DINIZ

Nos últimos anos, temos 
acompanhado, muitas vezes 
com espanto e pesar, notícias 
de desastres naturais que 
causam grandes danos em 
diversas partes do planeta. 
Ciclones, furacões, enchentes, 
ondas de calor. As manifesta-
ções da natureza vêm crescen-
do em número e intensidade. 
E os principais culpados pa-
recemos ser nós mesmos, a 
raça humana. Com tanta usura 
indiscriminada dos recursos 
fornecidos pela Terra, chega 
uma hora que todo o ecossis-
tema entra em desequilíbrio, 
acarretando nessas claras de-
monstrações de que a nature-
za pede socorro. E nós preci-
samos escutar esse grito.

O Haiti, um dos países mais 
pobres do mundo, sofreu re-
centemente com uma série 
de terremotos – o mais forte 
chegou a 7,2 de magnitude – 
que deixaram mais de 2 mil 
mortos e 12 mil feridos. Na 
Europa, chuvas torrenciais 
causaram enchentes que le-
varam também a mortes e 
destruição. Já no Canadá, foi 
o calor que trouxe problemas 
de saúde e óbitos. Nitida-
mente, o planeta demonstra 
não estar bem, o que torna 
urgentes medidas compen-

satórias. Não se pode mais 
continuar a exploração de-
senfreada do que a terra e os 
mares nos dão, a poluição do 
ar, a devastação das florestas. 
Há que se rever os modelos 
de desenvolvimento dos pa-
íses, principalmente os mais 
industrializados, de forma a 
compatibilizá-los com a pre-
servação ambiental. Chega a 
ser redundante e óbvio este 
tópico, mas, ao que tudo indi-
ca, ainda não estamos agindo 
da maneira correta.

No Brasil, por exemplo, so-
mos abençoados por não 
sofrer, por exemplo, com 
terremotos ou furacões. No 
entanto, outros eventos na-
turais adversos têm ocorri-
do. Temos também uma rica 
diversidade de fauna e flora, 
mas que vem sendo cada vez 
mais dizimada. Na ânsia pelo 
lucro, pelo consumo e pelo 
crescimento, muitos relegam 
o cuidado com a natureza a 
segundo plano. Mas a conta 
vai chegar – na verdade, já 
está sendo cobrada, em par-
celas crescentes.

As legislações e os códigos 
de proteção dos recursos 
naturais precisam ter defini-
ções muito claras e, acima de 

tudo, contar com fiscalização 
e aplicação rigorosa das san-
ções a quem os descumprir. 
Claro que é possível, e até be-
néfico, impulsionar o desen-
volvimento do agronegócio, 
um dos principais setores da 
economia brasileira, mas este 
não pode, jamais, estar acima 
do desenvolvimento ambien-
tal. Ambos devem caminhar 
lado a lado. Ora, é preciso 
ter em mente que destruir a 
natureza será, a longo prazo, 
prejudicial inclusive para a 
agricultura, pecuária e seto-
res em geral.

Não podemos negar que as 
mudanças climáticas, em 
grande parte causadas pela 
ação humana, têm temero-
sos reflexos. Algumas des-
sas alterações chegam a ser 
consideradas irreversíveis. 
O que resta é trabalhar para 
salvar o que ainda pode ser 
preservado. Sim, há esperan-
ça de um futuro mais verde e 
saudável, mas, para que ele se 
torne realidade, ainda serão 
necessárias grandes doses 
de esforço coletivo, em níveis 
local, regional e global, para 
manter a balança do clima e 
da natureza equilibrada. Caso 
contrário, nessa briga, certa-
mente sairemos perdedores.

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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O Brasil possui cerca de 30 mi-
lhões de consumidores supe-
rendividados, segundo dados 
do Idec. Isso significa que gran-
de parte da população possui 
mais dívidas – seja em financia-
mentos, empréstimos, via fun-
dos empresariais ou de simples 
parcelamentos de cartões – do 
que pode arcar. Visando mini-
mizar esse problema, a nova 
Lei do Superendividamento foi 
criada com uma tese aparen-
temente positiva, com foco no 
estímulo à disciplina voltada ao 
crédito responsável. Contudo, 
a aplicação de suas determina-
ções pode não trazer o resulta-
do esperado, mas sim consequ-
ências severas para a economia 
nacional à longo prazo.

O principal objetivo dessa nova 
lei é estabelecer uma diretriz 
de cuidado na concessão de 
crédito, verificando o verda-
deiro balanço entre a renda do 
cidadão com sua quantidade 
de dívidas. Em um primeiro 
olhar, aparenta ser uma ação 
válida, mas na verdade, não foi 
pensada de forma adequada 
à realidade do momento de 
tomada de crédito pelos con-
sumidores, especialmente em 
momentos de crise econômica.

Um de seus principais proble-
mas é a incapacidade de ter 
uma completa confiança na 
declaração do devedor, que é 
um dos novos requisitos da lei. 
O consumidor fará uma decla-
ração de capacidade de paga-
mento no momento em que 
pedir o crédito. Mas, diante da 
dificuldade jurídica no acesso 
aos dados protegidos por sigilo 

bancário e outras informações 
financeiras, havendo somente 
os cadastros insuficientes na 
nova mecânica da Lei, como 
SPC/SERASA. Para piorar, mui-
tos desses dados não estão em 
uma rede atrelada ao sistema 
bancário oficial, mas sim em 
outros créditos de lojistas, que 
não estão compartilhados com 
os demais atores da concessão 
de créditos, o que pode infirmar 
a decisão de concessão.

Em segundo lugar, devemos le-
var em consideração que mui-
tos devedores não possuem 
apenas um tipo de dívida, mas 
sim um conjunto proveniente 
de diversas fontes que agravam 
sua situação. Um bom exemplo 
são os empreendedores que, 
em muitos casos, tem dívidas na 
pessoa jurídica muito maiores 
do que na pessoa física. E, num 
determinado momento, poderá 
haver comunicação das dívidas 
da pessoa jurídica à pessoa físi-
ca. Segundo suas normativas, 
somente os credores com dívi-
das em âmbito de consumo po-
deriam ser solicitados para a 
negociação com os ritos da Lei, 
o que deveria atingir apenas 
uma porção das mais varia-
das formas de crédito. Porém, 
diante de variadas fontes de 
dívidas, o que podemos espe-
rar é, na verdade, uma brecha 
para o encarecimento e maior 
resistência na concessão do 
crédito, dado que os créditos, 
independentes de sua nature-
za, são sempre encarados em 
um sistema coeso. Serão exi-
gidas garantias mais robustas, 
que poucos consumidores têm 
a oferecer, o que pode gerar um 

efeito cascata na redução do 
consumo em âmbito nacional.

Toda concessão de crédito im-
pacta não apenas a instituição 
financeira de cada consumidor, 
mas principalmente o próprio 
Banco Central. Ainda, em casos 
de procedimentos que abran-
gem contratos antigos, os im-
pactos serão sentidos em todo o 
país. Com um crédito mais caro 
– mesmo que discreto e pouco 
perceptível – haverá uma maior 
dificuldade de acesso, o que ge-
rará diminuição da capacidade 
de consumo da população, di-
minuindo a demanda e forçan-
do a redução da produção.

Mesmo diante de uma propos-
ta aparentemente viável, ainda 
estamos lidando com uma lei 
muito nova e que foi criada 
em meio à uma série de ou-
tros projetos mais relevantes, 
o que fez com que ela perdesse 
visibilidade para o debate ne-
cessário, tanto antes de sua pu-
blicação, como agora enquanto 
já vigente. É claro observar que 
foi pouco refletida, pois não 
levou em consideração a situ-
ação real de endividamento já 
presente e, que será fator de 
influência na eficácia da lei.

Ainda não sentimos seus reais 
efeitos no curto prazo, mas com 
certeza, podem ser devastado-
res. Podendo, inclusive, criar 
inadimplentes em um efeito 
contrário ao que pretendia – a 
tomada irresponsável de crédi-
to, sabendo o devedor que con-
ta com um benefício para even-
tual alívio de pressão financeira 
caso venha a se superendividar.

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

Como a Lei do Superendividamento pode 
criar uma geração de endividados 

Advogado do 
escritório Marcos 
Martins Advogados 
e especialista 
em Direito cível 
e societário. 
Fundado em 1983, 
o escritório Marcos 
Martins Advogados 
é altamente 
conceituado nas 
áreas de Direito 
Societário, Tributário, 
Trabalhista e 
Empresarial. Pautado 
em valores como o 
comprometimento, 
ética, integridade, 
transparência, 
responsabilidade 
e constante 
especialização e 
aperfeiçoamento de 
seus profissionais, o 
escritório se posiciona 
como um verdadeiro 
parceiro de seus 
clientes.

JAYME PETRA DE MELLO NETO
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Empresário, ex-
Presidente da FIEMG 
– Federação das 
Indústrias de Minas 
Gerais. 

Dos 20 anos do setembro

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

Para o Brasileiro, que Deus pro-
teje, um ataque aéreo é coisa de 
filme. Ficçāo pura. Para euro-
peus e asiáticos, que infelizmen-
te experimentaram guerras, não 
é. E nem para os americanos 
dos Estados Unidos, que foram 
agredidos pelos japoneses em 
Pearl Harbor e no 11 de setem-
bro 2001 em Nova Iorque e Wa-
shington, também não é ficção. 
Uma brutal realidade que nas 
duas ocasiões mudou o mundo. 
Na primeira, foi a entrada dos 
Estados Unidos numa guerra da 
qual tentavam se esquivar, e, no 
segundo caso, uma guerra com 
um inimigo previsível mas que 
apareceu com uma força aliada 
à invisibilidade: o terrorismo 
islâmico.

Os vinte anos que se seguiram, 
e que a nossa geração viveu, 
mudaram muito o mundo. Os 
Estados Unidos usaram a es-
tratégia de que a melhor defe-
sa é o ataque e, com alto custo 
humano e financeiro, conse-
guiram alguns resultados. A 
guerra no Iraque e Afeganistão 
e conflito no Oriente Médio, 
cuja face mais visível hoje é a 
Síria e a Líbia, podem ser to-
talmente  inúteis do ponto de 
vista de quem não foi atacado, 
mas a lógica de quem sofreu 
um ataque como foi a destrui-
ção das torres gêmeas de Nova 
Iorque é totalmente diferente.

Essa concentração de esforço de 
defesa dos Estados Unidos em 
todas as suas políticas, não só 
a externa, se fez sentir num re-
arranjo do mundo. De um lado, 
houve uma tremenda mudança 
tecnológica nestes 20 anos e o 

surgimento de uma China e uma 
União Europeia bem mais fortes 
do que no início deste século. 
As mudanças tecnológicas e o 
crescimento da China são inter-
ligadas. O crescimento da China 
nesse ambiente de guerra tam-
bém permitiu que osEstados 
Unidos se fortalecessem.

Agora, inclusive em função da 
epidemia de COVID 19, temos 
um mundo cujo desenho é bem 
diferente do que estávamos ven-
do no tempo após a Segunda 
Guerra Mundial. Em primeiro 
lugar, o terrorismo islâmico em 
formas e modos diferentes, con-
tinua sendo um inimigo da paz 
e da tranquilidade. Mesmo com 
a  morte do líder dos atentados 
nos Estados Unidos, esse mal 
do nosso século não desapare-
ceu, como foi o caso do  nazismo 
(apesar do ressurgimento de 
extrema direita em várias partes 
do mundo) após 1945, mas apa-
rece com violência e brutalidade 
em vários lugares do mundo. 
Será sem dúvida alguma a preo-
cupação de segurança das mais 
promitentes da nossa época.

O Brasil se saiu menos ferido 
nessa guerra. Com total des-
prezo pela situação que passa-
ram os Estados Unidos, o Bra-
sil não se envolveu em nenhum 
conflito militar. E muito menos 
deu um basta à expansão de 
células terroristas na frontei-
ra tríplice com a Argentina e o 
Paraguai. E mais, não consegue 
acabar com as alianças dos ter-
roristas islâmicos com o narco-
tráfico. Essa nossa fragilidade, 
que também advém da falta 
de recursos financeiros exigi-

dos para esse tipo de combate, 
pode custar muito, mas muito 
mesmo, para o futuro do país. 
Só uma pergunta simples: es-
tamos preparados para evitar 
um ataque do tipo que aconte-
ceu na França há dois anos na  
boate Bataclan, ou em Nice, ou 
na Espanha, ou Alemanha?

Aconteceu também um outro 
cenário, aparentemente eco-
nômico, mas de repercussões 
geo-políticas importantes. Nós 
trocamos a parceira econô-
mica com Estados Unidos por 
uma parceira com a China. A 
China não só se tornou nosso 
principal parceiro no comércio 
exterior e nos nossos investi-
mentos, mas falando de forma 
branda, salvou a pátria. Os sal-
dos positivos obtidos nas trocas 
comerciais salvaram de  todo  o 
desdém de gestão pública dos 
governos Lula, Dilma, Temer e 
atual. Sem a China estaríamos 
falidos e a mercê das missões 
do FMI e credores externos.

Para podermos avaliar os próxi-
mos 20 anos, temos que enten-
der bem os passados 20 anos. A 
presença do terrorismo no mun-
do, mesmo que por graça divina 
não aconteça aqui, deve ser a 
nossa preocupação. Essa amea-
ça, também tem consequências  
para uma economia estrutural-
mente frágil, como a nossa. En-
tão não basta estar feliz porque 
aparentemente nada aconteceu. 
Aconteceu e não percebemos. 
E a felicidade dos poucos com 
os preços do minério e da soja, 
além do milho nas alturas, não 
substitui o perigo que nos ronda 
e que insistimos em ignorar.

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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Um psicanalista que nunca 
foi à China e um economista 
que já viajou cerca de dez ve-
zes à China e ao Sudeste asi-
ático para conhecer a região 
e discutir o que acontece no 
Brasil e no mundo acabam de 
publicar, pela Editora CRV, de 
Curitiba, um livro que pode 
ser muito importante para 
quem procura entender a re-
alidade nacional e internacio-
nal fortemente influenciada 
pelo protagonismo político, 
econômico e socioambiental 
da China que ainda é um mis-
tério para a cultura ocidental.

O médico psiquiatra Francisco 
Paes Barreto e o professor e 
historiador Clélio Campolina 
Diniz se juntaram para elabo-
rar uma síntese histórica, eco-
nômica e psicanalista – O Enig-
ma China - que nos apresenta a 
misteriosa civilização chinesa 
como realidade que ninguém 
pode ignorar no século XXI.

O livro foi dividido em duas 
partes.  O Dr. Francisco Paes 
Barreto, com elaboradas si-
nopses históricas, nos apre-
senta um painel sobre a re-
volução comunista, a Grande 
Muralha, a invasão ocidental 
e o socialismo de mercado 
que nos ajudam a entender 
melhor a evolução política 
chinesa. E, através de refle-
xões psicanalíticas sobre a 
sociedade patriarcal e seu de-
clínio, aborda o processo de 

globalização que coloca a Chi-
na em conflito com as nações 
capitalistas ocidentais. 

Na segunda parte, o professor 
Clélio Campolina Diniz discu-
te didaticamente as transfor-
mações globais e a ascensão 
chinesa no cenário contem-
porâneo de desenvolvimento 
capitalista em face do gran-
de desafio da preservação 
ambiental, da concentração 
de renda. Ele chama a nossa 
atenção para os riscos pro-
vocados pela inflação, con-
centração e segregação das 
pessoas nas megalópoles do 
Ocidente e do Oriente. 

Frente à expansão asiática e 
da revolução comunista que 
criou o socialismo de merca-
do que possibilitou a constru-
ção de uma grande potência, 
ficam algumas questões para 
nossa reflexão:

Qual o destino da periferia 
mundial?

A humanidade tem futuro?

O Brasil tem futuro?

Viu, meu caro Carlos Alber-
to, que estamos todos diante 
de um futuro que não é mais 
pessoal, corporativo, geracio-
nal ou nacional?

Uma nova ordem política, 
econômica, social, cultural, 
ambiental está em curso.

A China tem muito a nos ensinar.

O Enigma China é um livro 
de dois grandes intelectuais 
mineiros que certamente vai 
interessar aos nossos amigos 
e leitores de Matéria Prima. 

O meu exemplar, como acon-
tecia com os meus livros nos 
tempos do nosso pretérito 
Curso de Jornalismo da Fa-
fich, está todo rabiscado, 
anotado e repleto de comen-
tários. 

Vou apagar tudo e emprestar 
o meu livro autografado para 
você. 

Pode fazer suas anotações e 
comentários.

Ótima leitura, meu 
camaradinha!....  

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

China enigmática 
revisada

Jornalista e professor.

ITAMAR JOSÉ DE OLIVEIRA



O P I N I Ã O 1 8 5EDIÇÃO 294 OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

A advogada Anna 
Krolikowska: esboços 
esperançosos em 2021Advogado

JAYME VITA ROSO

Dá-me prazer, gratificação 
e alegria quando o Illinois 
Bar Journal, ou a revista da 
Associação (Illinois Bar Jour-
nal, vol. 109, n. 7 de julho de 
2021, p. 19-23), n a escolha 
dos artigos e sua síntese, o 
extrato (prático) defere ao 
advogado (sem melífluas 
coberturas), pela sua saú-
de, vida privada, pela ética, 
pela igualdade social, pelo 
enfrentamento das legalida-
des, pelas novas plataformas 
em que a profissão se renova, 
pelas escaladas dos degraus 
para subir no órgão que re-
presente a classe que prima 
pela decência em não ter 
mandato além de um ano.

Todo este introito é coerente 
com o título, porque, como 
tenho o prazer de exibir. 
“não se escolhe quem quiser 
bem... É o coração que o in-
dica”, rege o ditado popular 
italiano. Como nos Estados 
Unidos, advogados podem, 
com minúsculas exceções, 
apenas, advogar no Estado 
após prestarem exame, não 
abdico de afirmar que os 
Departamentos de Ética dos 
“bar” fiscalizam a prática ex-
tra-territorial e não deixo de 
enfatizar a responsabilida-
de do seu filiado: para valer 
mesmo (para Charles Nor-
thrup, em Lawyers without 

Borders (p. 52-3): como 
aponta um guia ético da ju-
risdição local, com ênfase no 
subtítulo: “onde quer que se 
pratique a lei, a jurisdição 
local a controla”. Do artigo, 
destaco a esclarecedora con-
clusão: “como com qualquer 
guia ético, questões perma-
necerão. Os fatos nunca são 
estáticos. Mas as autoridades 
vão até as últimas consequ-
ências para confirmar a pro-
priedade daquilo que muitos 
advogados vêm praticando, 
ainda que em menor esca-
la, por muitos anos: abraçar 
o potencial das novas tec-
nologias, servir melhor os 
clientes e assegurar que a 
qualidade e competência dos 
serviços de natureza jurídica 
não sejam deixados de lado 
nas fronteiras físicas de sua 
jurisdição legal”).

Antes de fazer o panegírico 
da advogada Anna Kroliko-
wska, tento retratar o mun-
do jurídico dos advogados 
pátrios, com informações co-
lhidas no site da OAB Federal 
(acessado em 9 de setembro 
de 2021. Disponível em: < 
https://www.oab.org.br/ 
>).Publicizo: 

Temos inscritos 614.094 do 
sexo feminino e 611.047 do 

masculino e, somados ao nú-
mero que há de estagiários e 
suplementares, atingimos o 
total de 1.298.290.

A eleição é mediante cédula 
única e votação direta dos 
advogados regularmente 
inscritos, há a chapa para o 
Conselho Regional que deve 
ser composta dos candidatos 
ao Conselho e à sua diretoria 
e, ainda, “à delegação (sic) ao 
Conselho Federal” e à Dire-
toria da Caixa de Assistência 
dos Advogados para a eleição 
conjunta.

O Presidente do Conselho Fe-
deral não é indicado nas cha-
pas, sendo eleito por votação 
indireta, pelos Conselheiros 
Federais, que elegem a dire-
toria do Conselho Federal da 
OAB.

O mandato em qualquer ór-
gão da OAB é de 3 anos.

Presidentes mulheres ape-
nas duas: advogada Grace 
Anny Benayon Zamperlini, 
em 2015, do Amazonas e a 
advogada Fernanda Marine-
la, de Alagoas.

Por que eu faço o panegírico 
da Presidente Anna Kroliko-
wska?

vitaroso@vitaroso.com.br

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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Embarco no escrito de Ed 
Finkel e, com orgulho, repro-
duzo alguns trechos de sua 
penosa vida, como filha de 
imigrante e assim por dian-
te que, como eu, passou pela 
Loyola University e adquiriu 
o espírito e a vontade de li-
derança em Roma, além de, 
nas férias de verão, em lo-
cais de prática de advocacia, 
como sucedeu sendo auxiliar 
na elaboração da Loyola Con-
sumer Law Review:

A nova Presidente da ISBA, 
Anna Krolikowska, come-
çou sua jornada à idade de 
13 anos, quando sua família 
veio para os EUA da Polônia e 
ela entrou na Chicago Public 
School. “Estávamos estudan-
do para um teste da Consti-
tuição. Eu me fiei na ideia de 
uma norma de lei e como a 
Constituição funciona nos 
EUA,’ ela diz. “Este interes-
se permaneceu comigo. Não 
havia ninguém em minha 
família que fosse advogada. 
Não conhecíamos nenhum 
advogado”.

“Ela era parte essencial na 
liderança da Assembleia, 
quando veio com a resolução 
sobre a questão racial e dis-
criminação de gênero e um 
conjunto de enunciados pú-
blicos para o que era espera-
do, no Bar, de seus membros. 
Esta foi uma demonstração 

importante e forte indicativo 
de suas prioridades” (a Re-
solução está disponível em: 
law.isba.org/3ixiJ3s).

“Nós vamos oferecer progra-
mas acerca da pouca repre-
sentação feminina enquanto 
candidatas concorrentes à 
cadeira dentro da ISBA”, ela 
afirma. “O programa Count 
me In retornará”. Ao mesmo 
tempo, a ISBA vai promover 
um work-life-balance para 
as famílias e para seus mem-
bros. Segundo Anna Kroli-
kowska: “nós precisamos 
ajudar nossos advogados 
para que eles não se sintam 
abandonados e que sua esco-
lha da carreira e vida sigam 
bem” e complementa: “nosso 
objetivo é o de incluir famí-
lias, esposas, e outros mais 
em nossos programas”.

Sua vida: para Anna Kroliko-
wska, o ponto culminante do 
trabalho de sua vida começa 
com seu marido, Eric Hanis, 
geólogo e consultor ambien-
tal que dirige sua própria 
empresa, e com sua filha 
Lily. “Ela definitivamente me 
dá coragem para trabalhar 
e melhorar o mundo, não 
apenas para todos nós, mas 
por ela também”, diz a mãe 
Krolikowska, completando: 
“Hanis será um grande pai. 
Os membros da ISBA o co-
nhecem ele e sabem que ele 

é ótimo em me apoiar”.

E que vida de mulher atuan-
te, em uma área tão pedrego-
sa e em uma época tão difícil 
com o novo governo vacilan-
te: Krolikowska dá exemplo 
ao preferir colaborar para a 
superação dos atuais e bre-
ves momentos de crises na-
cionais e universais.

A Presidente Anna Kroliko-
wska, para o leitor nacional, 
de modo particular os pro-
fissionais e os que vivem 
no meio do universo do di-
reito, resulte sincero apelo 
às advogadas, com todas as 
características que as dis-
tinguem, como espelho a se 
envolverem nas lides das 
agremiações que as acolhem 
e descortinar as razões de 
sua escolha e os motivos que 
entendem ser pertinentes na 
difícil profissão.

Eis o meu desejo, depois de 
inscrito na OAB/SP desde 
1954 e com inscrição legalizá-
vel no Amazonas, Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro e Paraná 
e para as mulheres advogadas 
permanecerem forçando a as-
censão nos cargos das Seccio-
nais do Conselho Federal, até 
sua Presidência, com a cons-
ciência de que ubi mel, ihi fel 
(onde há mel, há fel).



O P I N I Ã O 1 8 7EDIÇÃO 294 OUTUBRO 2021
MERCADOCOMUM

Como não se fazer a 
Reforma Tributária

PAULO COIMBRA

“Algumas pessoas nunca 
aprendem nada, porque en-
tendem tudo muito depres-
sa” (Alexander Pope)

Antigo é o consenso em tor-
no da necessidade de uma 
revisão do Sistema Tributá-
rio pátrio. Há décadas reno-
vam-se propostas de refor-
ma tributária (muitas delas 
requentadas), cujas justifica-
tivas, por demais conhecidas, 
apontam diversas mazelas, 
deficiências e distorções res-
sentidas pelos contribuintes 
brasileiros: complexidade 
excessiva, superposições e 
conflitos de competência 
(chagas de um federalismo 
competitivo, no lugar de um 
federalismo cooperativo) , 
concentração exacerbada da 
tributação sobre o consumo 
com indesejável efeito re-
gressivo , necessidade de re-
duzir o custo Brasil, atribuir 
maior competitividade aos 
produtos nacionais, estimu-
lar o consumo, geração de 
empregos formais e viabili-
zar o tão almejado e saudoso 
crescimento econômico.

Contudo, especialmente nas 
propostas mais recentes, as 
já desgastadas justificativas 
acabaram se transmutando 
em pretextos para a mudan-
ças de cunho preponderan-
temente arrecadatório. Os 
textos das propostas em de-
bate, que ora recrudesce, ora 
arrefece no Congresso Na-
cional, mostram-se distantes 

das soluções necessárias, 
contemplando muito mais 
os anseios arrecadatórios 
dos entes federados do que a 
correção das imperfeições e 
deformações há muito iden-
tificadas. 

Todas as propostas de re-
forma tributária apresenta-
das ao Congresso Nacional 
(e não foram poucas) tive-
ram o mesmo problema e 
idêntico destino: total falta 
de confiança recíproca en-
tre os entes federados (com 
União, Estados e Municípios 
acotovelando-se em busca 
de uma maior fatia do bolo 
tributário), culminando na 
inviabilidade política de sua 
aprovação. 

Diante de sua incapacidade 
de articular uma reforma tri-
butária genuína, o governo 
federal literalmente vira suas 
costas aos demais entes fe-
derados e, dando de ombros, 
busca afobada e vorazmen-
te cuidar de seus interes-
ses exclusivos. Nessa toada, 
decidiu o Executivo Federal 
fatiar a “reforma tributária” 
e, em meio às intensas dis-
cussões para a repaginação 
da tributação sobre o consu-
mo, resolve dar uma guinada, 
trazendo à tona tempestuosa 
proposta de alteração do Im-
posto de Renda.

Vivemos um momento um 
tanto conturbado. Sem qual-
quer juízo de mérito ou po-

sicionamento em torno das 
polêmicas que insuflam as 
acentuadas divergências que 
assolam nosso cenário polí-
tico atual, passamos por um 
momento em que nossas ins-
tituições enfrentam fricções 
e antagonismos raramente 
vividos em democracias ma-
duras. Não bastasse a crise 
institucional vivenciada, bus-
camos superar, ainda de for-
ma claudicante, a maior crise 
sanitária da história recente 
da humanidade. O momento 
requer cautela e serenidade, 
sendo pouco propício para 
mudanças disruptivas e ar-
roubos legislativos. 

Independentemente das po-
sições adotadas, não se pode 
admitir, num ambiente de 
conflitos pré-eleitorais tão 
candentes, que mudanças 
tão radicais e abrangentes na 
tributação sobre a renda no 
Brasil se façam, em regime 
de urgência, a toque de caixa, 
castrando-se o debate com a 
sociedade. 

Difícil entender a intimorata 
postura do governo federal 
ao, surfando no recente e 
injustificado engajamento 
da Câmara do Deputados, 
pretender empurrar “goela 
abaixo”, de afogadilho, e ob-
nubilada por meias verda-
des, a maior e mais relevante 
modificação estrutural na 
tributação sobre a renda que 
se tem notícia nas últimas 
décadas.

Professor de 
Direito Tributário 
e Financeiro da 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 
Advogado head das 
áreas tributária, 
previdenciária 
e aduaneira do 
escritório Coimbra  
& Chaves Advogados.

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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O maior mérito do projeto é 
singelo: promover correção 
monetária das faixas de isen-
ção e alíquotas do imposto de 
renda para as pessoas físicas. 
Contudo, correção monetária 
é um fenômeno que deveria 
ser automático. Não se trata 
de benefício, mas unicamen-
te do reconhecimento e miti-
gação do efeito corrosivo da 
inflação, ao longo do tempo, 
sobre o poder aquisitivo da 
moeda. Apesar disso, o Poder 
Judiciário, lamente-se, em po-
sicionamento pusilânime, en-
tendeu ser necessária lei para 
que o óbvio seja reconhecido, 
abrindo oportunidade para 
barganha. Concede-se o que 
já seria, moralmente e por 
verdadeira justiça, de todo 
devido, mediante um preço 
caríssimo: modificação es-
trutural do imposto de renda 
com inexorável e significativo 
aumento da já pesada carga 
tributária.

Ora, se o fatiamento da re-
forma tributária já era ina-
propriado, pois não se deve 
revisar a tributação sobre 
o consumo e sobre a renda 
separadamente, sem análise 
conjuntural e holística, o re-
gime de urgência vem coroar 

a inconveniência e a inade-
quação do processo legislati-
vo adotado. Trata-se do esta-
do da arte do que não se deve 
fazer no processo legislativo 
de temas tão sensíveis e re-
levantes.

Em edição anterior desta 
ilustrada revista (Edição 292 
de Agosto/2021), mercê da 
limitação de espaço e em 
respeito à paciência dos lei-
tores, trouxemos à lume al-
gumas poucas das inúmeras 
modificações que se preten-
de aprovar. Não se trata de 
alterações pontuais, cirúr-
gicas, mas sim mudanças de 
grande impacto para os cida-
dãos e para as forças motri-
zes da economia nacional e, 
que, por isso, não devem ser 
aprovadas “em regime de 
urgência” e desprovido de 
discussões com os interessa-
dos: todos os brasileiros, em 
sua avassaladora maioria, 
alijados e alheios aos con-
chavos que se articulam, sem 
transparência, nos gabinetes 
e corredores em Brasília, de 
forma nada democrática e 
republicana.

Malgrado o atropelo e a in-
justificável pressa, da noite 

para o dia, a minuta do pro-
jeto de lei sofreu modifica-
ções substanciais de forma 
sucessiva, atestando a falta 
de maturidade em torno 
de seu conteúdo. Emendas 
substanciais e relevantes, 
não menos precipitadas, se 
amontoaram, revelando fal-
ta de reflexão e coerência, 
incompatíveis com o regime 
de urgência curiosamente 
adotado. Não obstante todas 
as incoerências menciona-
das, a Câmara dos Deputados 
aprovou às pressas um texto 
substitutivo global, no qual 
foram incorporadas algumas 
das emendas apresentadas, e 
encaminhou a matéria ao Se-
nado, lamente-se.

A reforma tributária, assim 
como outras tantas de que 
nosso país carece, não tem 
um fim em si mesma. Não há 
sentido em se fazer por fazer, 
para se gabar do protagonis-
mo de uma modificação ata-
balhoada e que pode piorar 
(e muito) o que demanda 
melhorias. É preciso conter 
os egos inflados e abrir o es-
pírito ao debate, informando 
e convocando um convidado 
muito especial: o cidadão 
contribuinte.
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Como pensam as pessoas que vivem 
e respiram inovação nos EUA

NATASHA CAIADO DE CASTRO

Polo de produção em ciência, 
inovação e tecnologia investe 
em generosidade e diversida-
de para manter sucesso, apon-
tam especialistas 

As empresas que compõem o 
Vale do Silício, polo de desenvol-
vimento tecnológico e inovação, 
localizado na Califórnia, nos 
Estados Unidos, vêm se recupe-
rando da crise causada pela pan-
demia de forma mais rápida e 
efetiva que o restante da econo-
mia mundial. Isso não se deve a 
mera sorte: é a partir das mentes 
que habitam essa pequena re-
gião que o mundo se transforma 
e se reinventa. Em uma época 
como esta, em que reaprender é 
fundamental, o local se destaca. 

Mas qual o segredo do Vale do 
Silício? Quais são os componen-
tes que fazem com que este local 
reúna os cérebros capazes de 
forjar as soluções, e antecipar 
as tendências que estaremos 
inseridos no futuro? Natasha 
Caiado Castro, CEO da Wish In-
ternational, e especialista em 
Inteligência de Mercado e em 
conectar pessoas e empresas do 
Vale, afirma que não há resposta 
fácil para essa pergunta, mas al-
guns caminhos podem ser apon-
tados a partir de sua experiência 
trabalhando com as grandes 
empresas e mentes de lá: 

“A generosidade é uma das ca-
racterísticas que moldam a for-
ma de pensar de quem trabalha 
e pensa por aqui. É um local que 
abrange diversidade e, com isso, 
diferentes formas de ver o mun-
do e pensar. Você tem grandes 
mentes disruptivas em um pe-

queno espaço, ou seja, consegue 
reunir a nata do pensamento 
de todo o mundo, o que vai ge-
rar isso: soluções fora da caixa, 
inovadoras e que mudam o pla-
neta”, explica. Outro ponto le-
vantado pela especialista é que, 
pelo Vale do Silício, fracasso não 
é sinônimo de algo ruim, mas de 
novas oportunidades. “É o que 
sempre dizem por aqui: se você 
ainda não fracassou é porque 
não tentou o suficiente. Todos 
estão sempre trocando ideias e 
se fortalecendo e do erro de um 
pode surgir uma ideia para algo 
inovador”, comenta. 

E claro que há aspectos práti-
cos para que a vida pudesse ser 
retomada mais rapidamente 
por lá, conta Natasha. A vaci-
nação em massa e o respeito às 
medidas de isolamento foram 
algumas delas. E também é aí 
que vemos o “espírito” desses 
negócios: “A capacidade de 
adaptação rápida, de ajustes a 
mudanças e busca por respos-
tas e alternativas está no DNA 
dos empresários, trabalhadores 
e moradores daqui”, comenta. 

DIVERSIDADE E SUCESSO 

Quem assina embaixo dessas 
características apontadas por 
Natasha é Rich Miller, CEO da 
Telemática, empresa de consul-
toria em tecnologia e estratégia 
de negócios localizada no Vale 
do Silício: “Inovação não é ape-
nas tecnologia. A inovação ne-
cessária para manter o Vale vivo 
depende fortemente de novos 
modelos de negócios e de novas 
abordagens e a diversidade cul-
tural desempenha um grande 

papel no sucesso daqui”, afirma. 

Ele também destaca as mu-
danças causadas pela Covid-19 
no cenário mundial: “A Covid 
acelerou a confiança de empre-
sas em novas formas de comu-
nicação em rede e ciência de 
dados. É aplicável à biologia, 
tecnologias médicas ou genô-
mica, assim como às empresas 
de tecnologia empresarial e de 
consumo de alto nível”, explica. 

CAPITAL INTELECTUAL  
E REINVESTIMENTO 

Bret Waters, professor de em-
preendedorismo em Stanford e 
investidor profissional em diver-
sos segmentos de negócios, con-
corda com Natasha, da Wish: a 
capacidade dos agentes que tra-
balham no Vale do Silício de se 
reinventar ensina a importância 
da “cultura do reinvestimento”. 

“Reinvestimento de capital fi-
nanceiro e reinvestimento de 
capital intelectual. Aconteceu 
quando Leland Stanford deci-
diu pegar todo o dinheiro que 
ganhou como empresário e 
investi-lo na criação de uma 
grande universidade. Aconte-
ceu quando um garoto de 16 
anos chamado Steve Jobs li-
gou para Bill Hewlett (da HP) 
e pediu algumas peças de re-
posição e um emprego”, exem-
plifica. Aconteceu quando os 
fundadores do PayPal pegaram 
os US $1,5 bilhão que conse-
guiram do eBay e, em vez de 
se aposentar, financiaram e/
ou fundaram o Yelp, LinkedIn, 
Tesla, Facebook, SpaceX e um 
monte de outras empresas”. 

Fundadora e CEO da 
Wish International, 
especialista em 
inteligência de 
mercado, Content 
Wizard e Investor. 
É também Board 
Member da United 
Nations e do Woman 
Silicon Valley Chapter.

Os artigos e comentários não 
representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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MAIS RÁPIDO DO QUE 
NUNCA 

Não é só a capacidade de rein-
venção que mostra a resiliência 
do Vale do Silício. Para Edward 
Leaman, um dos maiores espe-
cialistas 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 per-
mitiu que as empresas da região 
conseguissem continuar produ-
zindo o que fazem de melhor. 

“O Vale do Silício nunca parou 
durante o Covid-19. Reagiu à 
pandemia aumentando a veloci-
dade da inovação, flexibilidade, 
adaptação e resiliência, trazen-
do para o presente o que pare-
cia 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. 

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 Si-
lício sempre deram para todos, 
desde colaboradores até estu-
dantes e empresários, é um dos 
alicerces que explicam o seu su-
cesso, afirma Felipe Lamounier, 
da Startse, e Head de Operações 
internacionais, além de respon-
sável de operações no Vale do 
Silício, China, Israel, Portugal, e 
outros países fora do Brasil. 

“Eu sou formado em Computa-
ção, 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 empreendedo-
res, 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 posterio-
res à construção”, detalha. 

Hoje à frente de uma das maio-
res Venture Capital do Vale 
do Silício, ele diz: se você tem 
vergonha da primeira versão 
do seu produto é porque você 
lançou o seu produto tarde de-
mais. Esse é o mindset, (...) um 
dos grandes ensinamentos”. 

UMA BOA OBSESSÃO 

“O Vale tem me ensinado a 
importância de ser obcecada 
por atingir uma experiência de 
cliente excepcional. Atingir isso 
passa por se reinventar o tempo 
inteiro tendo um growth mind-
set, uma atenção incrível aos de-
talhes e continuamente sonhar 
grande. Este local ensina que o 
impacto que você pode ter no 
mundo é uma função do nível de 
esforço que você e o seu time co-
locam ao longo de anos de estu-
do e dedicação para uma causa”, 
Mirelly Vieira de Moraes, CEO e 
cofundadora da Verbena Flores. 

NUNCA FOI SORTE 

“Você pode achar que as histó-
rias de Elon Musk, Jeff Bezos, ou 
outros empreendedores menos 
conhecidos, aconteceram por 
acaso ou por sorte. Mas não 
existe over night success, má-
gica 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 empresa-
rial, criando um ambiente de 
alta performance e inovação 
onde essas conexões e sinapses 
se potencializam”, avalia Antô-
nio 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 ar-
rogância e que somos capazes 
de construir coisas incríveis. 
Aprendemos que não há limite 
para a criatividade humana e 
isso só é possível porque aqui 
existem todos os recursos ne-
cessários para inovar. O Vale 
tem o mais poderoso ecossis-
tema de empreendedorismo 
do mundo”, comenta Alexandre 
Hadade, CEO da Birdie, Board 
Member da Privalia e da Arizo-
na, Endeavor Entrepreneur. 

A diversidade de pensamentos 
e o ambiente de negócios tam-
bém 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 competi-
ção aqui é muito grande e lidar 
com a pressão é necessário 
para a saúde mental e física”. 

É o conjunto desses valores, ex-
plicitados por quem está no Vale, 
que faz deste local único no mun-
do, resume Natasha de Caiado 
Castro, da Wish International, 
empresa cuja missão é também 
unir esses cérebros. “É um am-
biente que une o que há de me-
lhor no mundo em termos de 
negócio, inovação e tecnologia: 
diversidade, valores, ambiente de 
competição de alto nível e aber-
tura para novas ideias e mentes. 
Não há nada parecido por aí e, 
por isso mesmo, há grandes li-
ções a serem aprendidas”. 
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É comum na compra de apar-
tamentos, salas ou lojas em 
construção, o comprador pa-
gar parte do valor do imóvel 
no decorrer da obra e deixar 
o valor mais expressivo para 
quitar ao final, mediante a 
contratação de um financia-
mento imobiliário junto às 
instituições financeiras, as 
quais são cuidadosas na aná-
lise da documentação do imó-
vel para aprovar o crédito.

Matemática financeira, ín-
dices para medir inflação e 
custos de obras, somados a 
expressões técnicas sobre 
incorporação imobiliária, 
podem justificar o susto de 
compradores de imóveis na 
planta, ao descobrirem que o 
valor do saldo devedor subiu 
de forma assustadora.

Os construtores e incorpora-
dores contam com excelen-
tes advogados que elaboram 
seus contratos de promessa 
de compra e venda inserin-
do cláusulas complexas que 
permitem a modificação dos 
índices de correção mone-
tária das parcelas e do sal-
do devedor (CUB ou INCC), 
que decorrem da variação 
dos preços dos materiais e 
da mão de obra do setor de 
construção civil, para outros 
índices, como o IGP-M e o 
IGP/FGV, e, sobre estes se-
jam aplicados juros de 1% ao 
mês após determinadas eta-
pas do negócio. O resultado, 
em algumas situações, são os 

compradores sendo onera-
dos em mais de R$60.000,00, 
se exemplificativamente 
tivéssemos um saldo deve-
dor de R$500.000,00. Se o 
empreendimento tiver 100 
apartamentos e não tendo 
como os compradores opta-
rem pelo banco que preferem 
para quitar o saldo com rapi-
dez, por causa da construto-
ra, tal situação poderá fazer 
esses compradores pagarem 
a mais até R$6.000.000,00 
além do que seria o normal. 

LEI DOS DISTRATOS 
AUMENTOU O RISCO DO 
COMPRADOR

Esses aumentos irregulares 
ou abusivos têm sido faci-
litados pela enorme varia-
ção dos índices que medem 
a inflação, tendo o IGP-M/
FGV subido 31,12% nos úl-
timos doze meses (set/20 a 
ago/21), ou seja, 87% a mais 
que o INCC que subiu 16,67% 
nesse período. A maioria dos 
construtores é séria, mas há 
uma parte que age de manei-
ra implacável para lucrar. Em 
grande parte dos casos, esses 
construtores têm êxito dian-
te de compradores que ig-
noram a orientação jurídica 
especializada para impedir 
essas cobranças abusivas. 

Desde 2019, temos alertado 
que diante da entrada em 
vigor da Lei dos Distratos, 
nº 13.786, de 27/12/18, as 
incorporadoras e constru-

toras passaram a ter maior 
liberdade na elaboração de 
contratos desequilibrados, 
que têm gerado prejuízos 
aos consumidores, pois ro-
tineiramente os assina sem 
compreender as cláusulas. 

Basta vermos que as multas 
exageradas de rescisão que 
o Superior Tribunal de Jus-
tiça julgava ilegais, passa-
ram a ser autorizadas pela 
nova lei. A partir de 2019, 
o comprador pode perder 
50% de tudo que pagou à 
construtora, além de pagar a 
comissão de corretagem, ou 
seja, passou a ser autoriza-
do por lei, caso o comprador 
se arrependa, o absurdo de 
perder até 70% de tudo que 
foi pago. O Brasil não é para 
amadores, sendo lamentável 
a atitude de pedir para um 
amigo ou um “entendido” 
dar uma olhada no contrato, 
pois essa falta de aprofunda-
mento no negócio tem resul-
tado em grandes prejuízos 
para quem compra na planta 
sem entender as entrelinhas 
do contrato.

HABITE-SE É UTILIZADO 
PARA OBTER VANTAGEM 
ILÍCITA

A morosidade dos trabalhos 
realizados pelas Secretarias 
Municipais de Belo Horizon-
te e em outras grandes cida-
des em decorrência da pan-
demia do Covid-19, a falta 
de entendimento do que seja 

Comprador paga mais à construtora 
por não conferir o contrato e a forma 
de reajuste

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 

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br

Os artigos e comentários não 
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a opinião desta publicação;  
a responsabilidade é do  
autor do texto
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Habite-se (pois, não configu-
ra a conclusão da documen-
tação), o desconhecimento 
das regras dos financiamen-
tos e das questões cartoriais, 
têm ajudado algumas cons-
trutoras a faturar milhões 
de reais a mais, apenas com 
a manipulação de cláusulas 
(momento de aplicar IGP-M 
+ juros 1% ao mês) e índices 
sobre os saldos devedores de 
centenas de compradores. 
Basta vermos as enormes 
diferenças entre os índices, 
pois o IGP-M/FGV nos oito 
primeiros anos de 2021 
acumulou alta de 16,75%, 
bem mais que o INCC com 
11,16%, o IPCA 5,67% e o 
INPC/IBGE com 5,94%.

Nos últimos 12 meses o INCC 
acumulou alta 16,67% o qual 
é utilizado para corrigir os 
valores dos contratos de uni-
dades na planta. Contudo, 
quando o construtor passa a 
cobrar a correção pelo IGP-
-M, o saldo sobe mais mês 
a mês, tendo acumulado no 
31,12%, que faria um saldo 
devedor de R$700.000,00 
subir R$217.840,00, ou in-
vés de R$116.690,00. Isso 
resulta num ganho a mais 
de R$101.150,00, em decor-
rência da diferença a mais 
de 14,45% de correção pelo 

IGP-M. Pode esse acréscimo 
de correção superar 31%, 
caso seja aplicado também 
os juros de 1% ao mês. As-
sim, um saldo de R$700 mil, 
cresce para R$917.000,00 
em 12 meses, sendo que o 
correto seria R$816.700,00, 
quando inexiste condições 
de obtenção de financiamen-
to do saldo devedor em qual-
quer agente financeiro. 

As pessoas não têm tempo 
ou paciência para acompa-
nhar a “dança dos índices”. 
Entretanto, os construtores 
são preparados para joga-
rem com os índices e lucra-
rem acima do normal ao lu-
dibriarem seus clientes, que 
reclamam sem conseguir 
demonstrar onde estão os 
erros. 

PAGA-SE A MAIS O ITBI  
E AS DESPESAS COM 
ESCRITURA E REGISTRO

O que estimula esse procedi-
mento é a complexidade para 
se conferir as contas. Por fal-
ta de informação, diante da 
dificuldade de compreender 
a terminologia técnica do 
setor de construção e as leis, 
a maioria dos compradores 
nem imagina que poderia ter 
pagado bem menos, inclusi-

ve o ITBI e as despesas com 
os cartórios de notas e de 
registro. 

Tem sido um grande negó-
cio lucrar de 6% a 15% aci-
ma do que seria a correção 
normal sobre o valor a ser 
pago pelos compradores, 
especialmente com a baixa 
rentabilidade dos CDBs e 
Fundos de Investimento.  O 
brasileiro tem memória cur-
ta, pois poucos se lembram 
que nos anos 90 algumas 
construtoras tinham lucros 
enormes com as multas res-
cisórias, decorrentes do fato 
dos compradores assinarem 
os contratos sem entende-
rem seus reflexos. Após pas-
sarem vários meses pagando 
as prestações, no momento 
que chega a data para pagar 
as parcelas intermediarias 
com correção, percebiam 
que nunca tiveram condições 
de quitar da maneira que o 
vendedor disse ao convencê-
-lo a fechar o negócio.

Pelo visto, isso se repetirá, 
com o INCC e o IGP-M dispa-
rados, mas agora com o apoio 
da nova Lei nº 13.786/18, 
encomendada aos seus de-
putados federais parceiros 
pelas incorporadoras e cons-
trutoras para protegê-las.
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Casa própria para os mais 
pobres é política social 
extinta no atual governoPresidente da 

Federação Nacional 
das Associações do 
Pessoal da Caixa 
Econômica Federal 
(Fenae)

SERGIO TAKEMOTO

O Brasil enfrenta uma reali-
dade inominável, de tão tris-
te. Além de uma pandemia 
que se arrasta por mais de 
um ano e meio — com a per-
da de quase 600 mil vidas e 
mais de 21 milhões de pesso-
as infectadas pela covid-19 
— o país amarga uma infla-
ção que chegou ao maior ní-
vel em 21 anos para o mês de 
agosto. Convive, ainda, com 
taxas de juros em alta, cerca 
de 15 milhões de desempre-
gados, risco crescente de es-
cassez de energia elétrica e 
uma crise político-institucio-
nal que provoca incertezas 
e tira a paz da nação. Além 
de tudo isso, o Brasil ainda 
registra outra marca lamen-
tável: um déficit habitacional 
de 5,8 milhões de moradias, 
de acordo com o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST).

Neste contexto dramático e 
um ano após ter acabado com 
os subsídios para os benefici-
ários mais carentes do extin-
to Minha Casa Minha Vida — 
criando um programa [Casa 
Verde e Amarela] que não de-
colou e cuja entrega de novas 
casas está abaixo da média 
dos últimos anos — o gover-
no editou medida provisória 
que garante acesso à moradia 
para uma corporação especí-
fica: os policiais. O chamado 
“Habite Seguro” será operado 

pela Caixa Econômica Fede-
ral, com subsídios e condi-
ções de crédito especiais para 
cerca de 600 mil agentes da 
segurança pública, incluindo 
aqueles que já se aposenta-
ram. A categoria é uma das 
principais bases de apoio a 
Bolsonaro.

E por que o governo deixou 
de fora milhões de brasileiros 
que engrossam os números 
do MTST e também arriscam 
suas vidas para se dedicar 
ao país, como é o caso de en-
fermeiros, garis, pedreiros e 
tantos outros trabalhadores 
formais e informais? Além 
deste fato, especialistas e até 
ex-ministro da Justiça ques-
tionam a legalidade do Habite 
Seguro.

Para bancar o programa nes-
te ano pré-eleitoral, o Execu-
tivo vai usar R$ 100 milhões 
do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública (FNSP), ligado 
ao Ministério da Justiça (MJ). 
O FNSP, de acordo com o 
site do próprio MJ, foi criado 
“para apoiar projetos na área 
de segurança pública e pre-
venção à violência, enquadra-
dos nas diretrizes do plano 
de segurança pública do go-
verno federal”. Desse modo, a 
ilegalidade do Habite Seguro 
está em tirar dinheiro de um 
fundo que não tem essa desti-
nação: financiar moradia.

Parece claro, portanto, que 
mais uma vez o governo está 
usando a Caixa e recursos da 
União para fins políticos. Nes-
te caso, para beneficiar uma 
das principais bases de apoio 
ao bolsonarismo em detri-
mento a outras parcelas da 
população. Todos devem ter 
acesso à moradia, a um teto 
para viver. Mas, o governo 
novamente dá as costas para 
quem mais precisa.

Prova disso é que o montan-
te de recursos reservados 
para o Habite Seguro corres-
ponde a 25% do total de R$ 
400 milhões que existem no 
Orçamento deste ano para o 
grupo do Casa Verde e Ama-
rela com renda mensal de 
até R$ 2 mil. O Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) admite publicamente 
o risco de paralisia nas obras 
do programa e pede mais R$ 
800 milhões para assegurar 
os contratos em andamento.

Devemos lembrar que o go-
verno Bolsonaro acabou com 
a Faixa 1 do Minha Casa Mi-
nha Vida (MCMV), que bene-
ficiava, com subsídio médio 
de 90% do valor da moradia, 
famílias com renda até R$ 
1,8 mil. De 2009 a setembro 
de 2020, foram entregues, 
para este grupo de beneficiá-
rios, 1,5 milhão de casas pelo 
MCMV, segundo relatório da 
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Controladoria-Geral da União 
(CGU). Este ano, foram con-
cluídas apenas cerca de 20 
mil unidades habitacionais 
para famílias mais carentes. 
Passado um ano desde a cria-
ção do Casa Verde e Amarela, 
nenhuma moradia foi regula-
rizada ou recebeu melhorias, 
como prometia Bolsonaro.

      Trata-se de um inquestio-
nável desmonte das políticas 
públicas, deixando os brasi-
leiros mais vulneráveis fora 
dos programas habitacionais. 
Casa própria para os mais po-
bres é política social extinta 
no atual governo.

     Enquanto isso, recursos 
obtidos com a privatização 
de subsidiárias estratégicas 

da Caixa Econômica — como 
também com os quase R$ 30 
bilhões que serão devolvidos 
pelo banco público ao Te-
souro por meio dos chama-
dos Instrumentos Híbridos 
de Capital e Dívida (IHCDs) 
— serão consumidos no pa-
gamento de juros de uma dí-
vida pública que supera R$ 
5 trilhões. Se R$ 3 bilhões 
obtidos com a venda de ações 
da Caixa Seguridade fossem 
mantidos com a estatal [Cai-
xa], por exemplo, os progra-
mas habitacionais ganhariam 
fôlego e poderiam financiar 
a construção de aproximada-
mente 45 mil casas a famílias 
mais carentes, de acordo com 
cálculos do próprio MDR.

         Na tentativa de diminuir 

as críticas por beneficiar ape-
nas uma categoria específica 
com o Habite Seguro, o presi-
dente da Caixa, Pedro Guima-
rães, anunciou a redução de 
juros do crédito imobiliário. 
Guimarães, aliás, é o gestor 
que acusa, sem provar, o “des-
vio de R$ 46 bilhões do banco 
público em anos anteriores”, 
colocando em suspeição a 
honestidade dos emprega-
dos do banco que mantém a 
instituição na liderança do 
financiamento habitacional, 
com 70% de participação no 
segmento.

        Desvirtuar políticas pú-
blicas e atacar trabalhadores 
não é, nem de longe, o cami-
nho para trazer o Brasil de 
volta aos trilhos.
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Novos rumos para o crédito 
imobiliário impulsionam o setor 

Presidente 
da ABRAINC 
- Associação 
Brasileira de 
Incorporadoras 
Imobiliárias.

LUIZ FRANÇA

A semana foi marcada por 
diversas notícias positivas 
para o mercado e para o cré-
dito imobiliário. As medidas 
anunciadas pelo Governo 
Federal deixam claro a im-
portância da habitação para 
a geração de emprego e ren-
da no País, mas também seu 
papel transformador na vida 
de milhões de pessoas que 
sonham com a conquista da 
casa própria. A construção 
civil foi reconhecida como um 
importante aliado para mini-
mizar os impactos econômi-
cos causado pela pandemia. 
Os resultados mostraram o 
mérito do setor: o nível de 
empregos na área subiu e 
hoje soma 7% do total, o que 
representa 5,9 milhões de 
brasileiros, segundo dados 
da Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio), 
um contingente expressivo 
de trabalhadores fazendo ha-
bitação, uma ação de impacto 
social importantíssima para 
a sociedade. O PIB da Cons-
trução Civil, que subiu 2,7% 
no segundo trimestre deste 
ano e puxou a elevação do 
PIB nacional, o que reforça= 
a importância do setor para a 
economia brasileira. 

O programa habitacional 
Casa Verde e Amarela (CVA), 
que já beneficiou cerca de 
1 milhão de famílias desde 
2019, teve seu último ajuste 
em 2017, sendo que depois 
disso, só foram feitos ajustes 

pontuais. Acertadamente, o 
Conselho Curador do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) calibrou há 
poucos dias os parâmetros do 
programa. Com isso, foram 
adequados os limites máxi-
mos operacionais do FGTS 
em 10% para empreendi-
mentos dentro de capitais e 
regiões metropolitanas, 15% 
para cidades com 50 mil e 
100 mil habitantes, e 10% 
para as localidades entre 20 
mil e 50 mil habitantes. 

Houve, ainda, uma readequa-
ção na curva de subsídios, 
com valor máximo de R$ 47,5 
mil para os grupos de renda 
familiar mais baixa; e redu-
ção temporária em 0,5% ao 
ano na taxa de juros para as 
pessoas físicas com renda de 
R$ 4 mil a R$ 7 mil (faixa 3 do 
CVA). Também foi disponibili-
zado um aumento de 0,25% 
do subsídio concedido para 
diminuir o valor das presta-
ções para os mutuários com 
renda familiar mensal de até 
R$ 2 mil, enquadrados no gru-
po 1 (correspondente à antiga 
faixa 2 do Minha Casa, Minha 
Vida). Os avanços no progra-
ma foram muito importantes 
para atender a população de 
baixa renda - até mesmo por 
conta do déficit habitacional 
brasileiro que hoje gira em 
torno de 7,8 milhões de mo-
radias -, e tudo indica que o 
programa será incrementado 
nos próximos anos, à medida 

em que o Governo anuncia 
que o orçamento do CVA será 
ampliado de R$ 56 bilhões 
em 2021 para R$ 61 bi em 
2022, R$ 64 bi em 2023 e R$ 
67 bi em 2024. 

Para uma família de baixa 
renda, que, em grande parte 
das vezes, vive em um am-
biente cheio de precarie-
dades, essa mudança pode 
significar uma oportunidade 
para darem um salto na vida, 
um panorama novo que per-
mitirá à família dormir sob 
um teto seguro, ter acesso a 
saneamento básico e todas as 
garantias de uma vida digna. 

Para o segmento SBPE (Sis-
tema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo), a Caixa Eco-
nômica Federal trouxe novi-
dades e baixou o spread de 
3,35% para 2,95%, somadas 
à remuneração da poupança, 
o que representa uma queda 
de 0,4 ponto percentual, se-
gundo o banco. O movimento 
é muito importante diante 
da subida da Selic e mostra o 
compromisso do Banco com 
a habitação e seu importan-
te papel na sociedade. Além 
disso, sempre batemos nes-
ta tecla e vamos continuar 
enfatizando a relevância dos 
juros se manterem abaixo de 
dois dígitos, o que permite 
que mais famílias acessem 
o financiamento imobiliá-
rio. Com a redução adotada 
pela Instituição, o mercado 
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pode encontrar um equilíbrio 
diante da movimentação de 
bancos privados que estão 
buscando uma readequação 
das taxas. Medidas como a 
adotada pela Caixa vão de 
encontro à realidade vista 
em muitos países desenvol-
vidos, que mantém taxas de 
financiamento imobiliário em 
baixos patamares e mercados 
aquecidos. Para se ter uma 
ideia, a Numbeo, maior base 
de dados colaborativa sobre 
condições de vida em cidades 
e países, informa que o Brasil 
ocupa a 76ª posição em um 
levantamento sobre os valo-

res de taxas de financiamento 
imobiliário pelo mundo. Na 
Finlândia, primeiro lugar na 
lista, a taxa é 1,4% ao ano. 
Nos EUA, 37º colocado, a taxa 
anual é 3,99%. 

Para os compradores, em 
particular, manter os juros do 
crédito imobiliário em bai-
xo patamar é a garantia do 
acesso ao imóvel. Em média, 
cada 1% ponto percentual de 
queda na taxa equivale em 
uma redução de 9% no valor 
da parcela do financiamento. 
Graças à diminuição dos juros 
do financiamento nos últimos 

quatro anos é que uma pes-
soa, com a mesma renda ajus-
tada pela inflação, consegue 
comprar um imóvel maior 
em função das melhorias nas 
condições de financiamen-
to. O mercado imobiliário 
está crescendo em opções de 
produtos, condições de paga-
mento e competitividade no 
setor. 

Fornecer condições de cré-
dito acessíveis à população é 
um passo fundamental para 
a consolidação do sonho de 
uma moradia digna e segura 
para todos. 
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Você controla seu celular 
ou é ele que te controla? 

STELLA AZULAY

No ano de 2020, cada brasi-
leiro que possui smartphone 
passou, em média, 4,8 horas 
por dia utilizando o seu apa-
relho, segundo o novo relató-
rio anual da App Annie. Trata-
-se de um aumento de 1 hora 
em relação à média verificada 
no país em 2019, que era de 
3,8 horas por dia. O Brasil é o 
segundo país do mundo com 
o maior tempo diário de uso 
de smartphone, atrás apenas 
da Indonésia (5,2 horas/dia).

 Desde que o celular virou o 
mais novo “membro” do cor-
po humano, podemos facil-
mente passar horas grudados 
aos nossos aparelhos sem 
perceber que no modo off-li-
ne nosso tempo vai passando. 
É cada vez mais normal olhar 
o celular para mandar uma 
mensagem, depois mandar 
um e-mail, depois voltar para 
responder outra mensagem 
e quando vemos já estamos 
perdidos nos stories, vídeos 
e posts. Um processo quase 
hipnótico.

A tecnologia pode facilmente 
dominar nossas vidas se não 

tomarmos as rédeas. Além do 
que já conhecemos, teremos 
vestuário, assistentes pesso-
ais, inteligência artificial pe-
las paredes de nossa casa e 
sabe-se lá o quê mais. Como 
essa maré não volta atrás, o 
melhor é aprender a surfar, 
mantendo nossa atenção e 
presença física. Se fizermos 
uma pausa para avaliar nosso 
relacionamento com a tecno-
logia, poderemos consciente-
mente controlar e diminuir 
maus hábitos.

Quando perceber que foi su-
gado pelo feed do Instagram 
ou por um vídeo qualquer, 
tente quebrar o encanto. 
Ao menor sinal de que sua 
atenção foi prejudicada pelo 
celular, comece a mandar ao 
cérebro comandos que aju-
dem a te desligar do virtual. 
Pratique este exercício cada 
vez que perceber que seu 
foco está todo no aparelho. 
Lembre-se: o cérebro é uma 
máquina. Para determinadas 
atitudes, o controle está com 
você. Quando conseguir ma-
nipular certos mecanismos, 
seu cérebro irá te redirecio-

nar rapidamente ao mundo 
real, sem que você nem per-
ceba, já que o hábito se torna-
rá automático.

Mas, por que você deveria 
se importar com isso? Existe 
uma frase famosa do escri-
tor e palestrante americano, 
Tony Robbins, que diz: “para 
onde seu foco vai, sua energia 
se dirige”. Consequentemen-
te, no que você colocar ener-
gia é o que vai florescer na 
sua vida. Gaste tempo dando 
atenção aos looks de bloguei-
ras famosas, e isso se torna 
parte de sua vida. Concentre-
-se no desenvolvimento sau-
dável de sua espiritualidade, 
e isso se torna parte de sua 
vida. As escolhas que você faz 
sobre como e onde concentra 
sua atenção te levarão a dife-
rentes caminhos. Construir o 
hábito de perceber, questio-
nar e mudar seu foco forta-
lece os músculos que tomam 
decisões. Gradualmente, você 
começará a ver quanto de sua 
atenção está desperdiçando 
e passará a trabalhar recur-
sos para sair da alienação do 
mundo online.

Fundadora da 
Escola de Pais 
XD, Educadora 
Parental pela 
Positive Discipline 
Association, 
especialista em 
Análise de Perfil 
e Neurociência 
Comportamental
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Paolinelli, indicado ao Nobel da Paz, 
recebe homenagem e ganha livro

O ex-Ministro da Agricultura 
Alysson Paolinelli foi homena-
geado em São Paulo, no dia 21 de 
setembro último, em um evento da 
Rede Paolinelli que marca o ponto 
alto da grande mobilização do se-
tor que levou à sua indicação para 
o Prêmio Nobel da Paz 2021, cujo 
anúncio se dará em 8 de outubro, 
em Oslo, Noruega.

A homenagem encerra um ciclo de 
intensa atividade em torno do ex Mi-
nistro da Agricultura nos últimos oito 
meses, atendendo à repercussão de sua 
indicação em todo o Brasil e no exterior. 
Além disso, o evento será marcado tam-
bém pelo lançamento do livro Alysson 
Paolinelli – O visionário da agricultura 
tropical, o mais completo documento so-
bre a vida, a obra e o legado de Paolinelli.

Na ocasião, Paolinelli deuO uma 
entrevista coletiva aos jornalistas, 
juntamente com Roberto Rodrigues 
(coordenador da Rede Paolinelli) e 
Ivan Wedekin (organizador do livro). 
Fará um balanço da mobilização para 
o Nobel, suas descobertas nesse pro-
cesso, desafios e oportunidades que 
viu, visões que encontrou para a agri-
cultura brasileira e tropical.
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300 anos da criação  
da Capitania das Minas

O surgimento de  Minas Gerais, 
desde a ocupação pioneira do terri-
tório interior do Brasil-Colônia  pela 
corrida pelo ouro, nos anos finais do 
século VII,    o tumultuado domínio ter-
ritorial,  sua   formação e evolução em 
três  séculos,  contados desde a criação 
da Capitania das Minas do Ouro, ocor-
rida por ato do Governo Colonial por-
tuguês em   2 de dezembro de 1720, 
é tema do livro “História e Formação 
de Minas Gerais, Origens e Trajetória, 
do jornalista Mauro Werkema,   já nas 
livrarias. Surge a Capitania para conter 
a sublevação dos mineiros, em Ribei-
rão do Carmo (Mariana) e Vila Rica 
(Ouro Preto) contra a cobrança do 
quinto do ouro e a criação das casas 
de fundição. Vila Rica torna-se, com a 
Capitania, a capital.

A data assinala  o surgimento de 
Minas Gerais no mapa institucional 
e  político da Colônia Portuguesa  e 
enseja uma reflexão sobre os 300 
anos de sua  trajetória histórica,   as 
lutas pelo seu domínio territorial,  a 
afirmação como povo e sociedade, a 
organização social e urbana e a con-
formação de uma distinta  identidade 
regional com  os traços inaugurais 
que distinguem a cultura e a per-
sonalidade dos mineiros. Com 384 
páginas, o livro resulta de estudos e 
pesquisas do autor e de uma longa 
experiência profissional nas áreas da 
História e Cultura Mineiras. 

Convivem em Minas tradição e 
modernidade em uma exemplar di-
versidade cultural e natural gerada 
pela singularidade de sua formação.  
Da “Minas minerária”, na expressão 
de Guimarães Rosa, que nos legou o 
Ciclo do Ouro e seus tesouros artísti-
cos e o esplendor cultural do Século 
XVIII, aos seus ciclos de exploração, 
do ouro ao ferro, Minas deve sua ori-
gem, seu nome e sua formação. Mas 

os ciclos econômicos e a riqueza do 
seu solo, na visão crítica da historio-
grafia contemporânea, apontam para 
a espoliação econômica, que deveria 
ter permitido ao Estado um melhor 
estágio de desenvolvimento.

Na Colônia, no Império e na Repú-
blica, os mineiros atuaram decisiva-
mente na formação da nacionalidade 
brasileira. Sempre rebelde, será com 
os inconfidentes de 1789 pioneira no 
sentimento nativista. Contribuiu para 
a Independência de 1822 e para a for-
mação das leis instituidoras do Im-
pério, com Bernardo Pereira de Vas-
concelos, e para o ajuste institucional 
com a Revolução Liberal de 1842 de 
Teófilo Otoni. Inspirou o movimento 
republicano, vitorioso em 1889, que 
buscou em Tiradentes e nos poetas 
inconfidentes inspiração e modelo. 
Em Ouro Preto e cidades históricas,  
uma caravana de modernistas vindos 
da Semana de Arte Moderna de 1922, 
sob a liderança de Mário de Andrade,  
em   famosa excursão de 1924,   desco-
briu uma autêntica cultura brasileira, 

com Aleijadinho e Athayde e muitos 
outros,  e nela fundamentaram a po-
lítica de preservação  do  patrimônio 
cultural brasileiro, com o IPHAN, em 
1937. Deste “caldo de cultura” surge a 
mineiridade, “mistura de mineirismo 
cultural e mineirice política”, no dizer 
de Afonso Arinos. 

Terra de equilíbrio e da temperan-
ça, mas também de enraizado traço 
libertário, desde o conflito emboaba 
de 1708/09 às constantes rebeliões 
contra o jugo português explorador da 
Colônia e impedidor do seu desenvol-
vimento, passou da “Minas inaugural”, 
do minerador, para o agropecuarista, 
expandindo suas fronteiras para os 
sertões. Rever os 300 anos impõe ler 
o que o passado nos ensina e apon-
ta quanto aos valores que ensejam a 
emancipação econômica. Minas é rica, 
de solo e subsolo, de recursos huma-
nos, de lições e experiências históricas 
e de vida. Valores que convocam para 
um novo tempo com a superação do 
impasse brasileiro nesta segunda dé-
cada do século XXI, diz o autor.



O

CARROS MAIS ECONÔMICOS,
USINAS FOTOVOLTAICAS 
E ENERGIA EÓLICA.

AÇO USIMINAS ASSUME 
VÁRIAS FORMAS DE SER 
SUSTENTÁVEL.

usiminas.com

Para a Usiminas, sustentabilidade se constrói 

unindo tecnologia e aço. Investimos constantemente 

em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. 

Materiais que vão sustentar um futuro com mais 

energia renovável e menos poluentes.

AÇO PARA A ENERGIA SOLAR
Primeiro aço exclusivo 
para o mercado de usinas 
fotovoltaicas.

AÇO PARA A ENERGIA EÓLICA
Mais leve e resistente, usado 
em torres eólicas.

AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA
Tornam os carros mais leves, que 
consomem menos combustível 
e emitem menos poluentes.

USIMINAS MOBILIZA
O coproduto do aço se transforma 
em benefícios para a comunidade, 
como pavimentação de estradas 
rurais e recuperação de nascentes.

Em dia com a sustentabilidade


