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Mercado de Carbono: Brasil pode 
gerar até US$ 100 bi em receitas  
de créditos de carbono até 2030

Mais de 6,7 milhões de normas foram editadas Mais de 6,7 milhões de normas foram editadas 
em 33 anos, média de 563 por diaem 33 anos, média de 563 por dia

A urgência de Minas na 
adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal

MG e Rio perdem posições no 
Ranking de Competitividade 

dos Estados de 2021



auxílio emergencial

de r$ 600,00* 

a aSSemBleia 

criou o

Outros poderão dizer que criaram 
esse auxílio. Não se engane!

O auxílio emergencial do Força Família 
foi criado pelas deputadas e deputados 
da Assembleia Legislativa, pago em 
parcela única, de 14 a 29 de outubro, a 
mais de um milhão de famílias com renda 
mensal de até R$ 89,00. 

Acesse  
almg.gov.br/
auxiliofamilia  
e saiba mais

*Parcela única, paga em outubro para famílias 
com renda mensal de até R$ 89,00. 
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Trata-se de uma conta sim-
ples de aritmética. Com a 
inflação oficial (IPCA) em 
10,25% no acumulado dos 
últimos meses anteriores a 
setembro passado e a taxa 
Selic (juros básicos da eco-
nomia), que baliza a renta-
bilidade dos ativos de renda 
fixa, na faixa de 6,25% ao ano, 
desde a reunião do Copom de 
22 de setembro passado, não 
há muito o que fazer. A não 
ser procurar reduzir as per-
das na renda fixa e na bolsa 
de valores (B3) em queda de 
12% em dólar no acumulado 
do ano até 10 de outubro. E 
acompanhar as oscilações de 
ativos como dólar e ouro e 
imóveis para ver se é possí-
vel superar em determinado 
prazo o IPCA que reflete uma 
cesta de produtos. Itens como 
alimentos, gasolina e gás su-
peram em larga escala a infla-
ção oficial.

Todos os ativos de renda 
fixa perderam para a infla-
ção em setembro passado 
e devem continuar nessa 
situação enquanto ocorrer 
a disparidade entre os per-
centuais da Selic e do IPCA 
anualizados. As cadernetas 
de poupança rendem líqui-
dos 70% da taxa dos CDIs 
que acompanham o percen-
tual da Selic. Sobre a renta-
bilidade dos demais ativos 
de renda fixa ainda pesam 
as alíquotas elevadas do Im-

posto de Renda. Nos fundos 
de investimentos financei-
ros, o sistema semestral de 
“come cotas” ainda reduz 
mais a rentabilidade.

O boletim Focus do Banco 
Central (BC) de 18 de outu-
bro passado prevê uma ligei-
ra melhora nesse quadro no 
final de 2021 e no próximo 
ano. O IPCA pode acumular 
ao final de dezembro próxi-
mo alta anual de 8,69% e a 
Selic 8,25% ao ano no mes-
mo período. Para 2022, o 
Focus, que reflete a opinião 
dos principais analistas do 
mercado financeiro, prevê 
novas melhoras. O IPCA deve 
alcançar 4,18% ao final de 
2022 diante de Selic na faixa 
de 8,75% ao ano, no mesmo 
período.

As previsões quanto aos ce-
nários econômicos interno 
e externo não são boas. In-
ternamente, a previsão é de 
PIB crescendo 5% este ano, 
e apresentando a variação 
positiva modesta de 1,5% no 
próximo ano. Alguns bancos 
estimam crescimento ainda 
menor em 2022.

Então em dois anos, 2021 e 
2022, o Brasil mal conseguirá 
repor a perda de crescimento 
econômico nominal de 2020 
quando o PIB despencou 
devido às consequências da 
pandemia.

A proximidade do ano eleito-
ral traz o risco do crescimen-
to maior do déficit público e 
mudança no comando da po-
lítica econômica. Já circulam 
rumores sobre a possível saí-
da do ministro Paulo Guedes, 
da Economia, caso o governo 
consiga furar o teto dos gas-
tos públicos. Auxiliares do 
ministro Guedes ameaçam 
deixar o governo quando as 
pressões de crescimento do 
endividamento crescem.

A imagem do ministro Paulo 
Guedes ficou arranhada com 
a denúncia da aplicação dele 
em dólar em paraíso fiscal. 
O ministro com formação de 
banqueiro revelou, no entan-
to, que sabe gerir bem suas 
reservas já que o dólar subiu 
40% em relação ao real no 
governo Bolsonaro.

Considerando-se reservas 
financeiras sob a dualidade 
da segurança e rentabilida-
de, não se pode condenar o 
ministro. Quem tem muito 
dinheiro aplica sempre boa 
parte do total em dólar no 
Brasil ou no exterior. No País, 
as aplicações mais vultosas 
em dólar são em fundos cam-
biais que oscilam de acordo 
com a variação da moeda 
norte-americana, em moeda 
estrangeira em espécie, car-
tões pré-pagos em dólar e os 
antigos travellers cheques. 
Pode-se abrir uma conta no 

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Inflação derrota investidores
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exterior em dólar também. 
Desde que tudo seja declara-
do à Receita Federal não há o 
que contestar.

Pelo boletim Focus, o dólar, 
que testou agora em outu-
bro o patamar de R$ 5,50 
no comercial, deve terminar 
2021 em R$ 5,25 e 2022 em 
R$ 5,25. Acho otimistas essas 
previsões diante do cenário 
de instabilidade política que 
o Bolsonaro provoca e provo-
cará enquanto for Presidente 
da República. Os modos pes-
soais dele não devem mudar. 
Exemplo: mesmo diante do 
sucesso recente do progra-
ma de vacinação, o Bolsonaro 
recusa-se a se vacinar, deses-
timula o uso de máscara e a 
vacinação.

No cenário externo, a inflação 
encontra-se com tendência 
de alta nos principais paí-
ses desenvolvidos, O mesmo 
acontece com as respectivas 
taxas básicas de juros.

No Brasil, 70% da receita 

das exportações referem-se 
às commodities metálicas e 
agrícolas. Com a previsão de 
crescimento econômico me-
nor na China, o superávit da 
balança comercial do Brasil 
ora previsto em US$ 70 bi-
lhões pode recuar então. Já 
que a China é nossa principal 
parceira comercial.

A entrada de investimen-
tos externos diretos no País 
previstos em US$ 50 bilhões 
também tem condições de 
recuar.

RISCO NOS TÍTULOS  
E BOLSA

Ao aplicar em títulos públi-
cos do tesouro direto com 
rentabilidade lastreada em 
IPCA ou Selic existem riscos 
nos resgates no curto e mé-
dio prazo, quando as taxas 
dessas aplicações oscilam 
de acordo com a marcação a 
mercado de seus valores di-
ários. A rentabilidade cheia 
e atrativa só pode ocorrer ao 
se resgatar esses títulos nos 

vencimentos de longo prazo. 

O alcance de bons lucros por 
empresas dos setores bancá-
rio, exportação e de consu-
mo obrigatório e as ligadas 
ao comércio eletrônico, por 
exemplo, deveriam man-
ter o Ibovespa em patamar 
mais elevado e estimulando 
as aplicações em ações. Isto 
não ocorre na prática. Qual-
quer ameaça do governo 
em aumentar o descontrole 
do déficit público derruba o 
Ibovespa e acaba afetando 
o desempenho de ações de 
companhias com potencial 
de alta.

Aplicar em bolsa pensando 
em rentabilidade no médio e 
longo prazo é tarefa cada dia 
mais difícil no Brasil. Alcan-
çam sucesso os investidores 
que operam no mercado de 
compras e vendas diárias 
(day trade), quando têm sor-
te. O Ibovespa vem oscilando 
na faixa dos 110 mil pontos 
ao sabor das notícias proce-
dentes governo.
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Troca do IGP-M pelo IPCA em contratos de 
aluguel – ACMinas se une a entidades no STF
Entidades pedem que contratos sejam reajustados pelo índice que mede a inflação.

A Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas (ACMinas) se uniu a 
entidades representantes de comer-
ciantes do estado e do país para pedir, 
no Supremo Tribunal Federal (STF), 
a substituição do reajuste dos con-
tratos de aluguel do IGP-M pelo IPCA. 
Com alta de mais de 30% nos últimos 
12 meses, o IGP-M, que é baseado no 
dólar, tornou o cumprimento dos con-
tratos praticamente impossível para 
muitos lojistas e comerciantes. 

O resultado da alta pode ser visto 
nas ruas de Belo Horizonte, com cen-
tenas de lojas com as portas fechadas. 
A crise foi agravada pela pandemia 
da Covid-19, que impôs o isolamento 
social - medida sanitária necessária 
para conter o avanço do coronavírus 
- mas que afastou os clientes por mui-
tos meses e causou a diminuição da 
receita do comércio.

Para o empresário Modesto Araú-
jo, dono da rede de drogarias Araújo e 
vice-presidente da ACMinas, a situação 
dos lojistas de rua e dos que trabalham 
em shoppings na capital é crítica. “Não 
tem negócio no mundo que absorva 
um aumento desse. Alguns proprie-
tários de imóveis aceitam, compreen-
dem e passam o reajuste para o IPCA. 
Outros dão desconto de 40%, 50%. Os 
shoppings não têm sensibilidade ne-
nhuma e muitos não estão nem aí. O 
contrato é regido pelo IGP-M e ponto. 
E aí, de uma hora para outra, o aluguel 
pula para 30% a mais”, diz.

O cálculo do IGP-M é feito com base 
em commodities e no dólar. Já o IPCA 
mede os preços de produtos e serviços 
que afetam o orçamento das famílias 
brasileiras, como alimentos básicos, 
energia e gasolina, por exemplo. 

O presidente da ACMinas, José An-
chieta da Silva, explicou que o uso do 
IGP-M para reajustes de aluguéis é uma 
“herança de quando se tinha uma in-
flação assustadora. Apesar de ter sido 
a medida correta à época, a economia 
brasileira não pode ser dolarizada. Por-
tanto, o correto seria considerar o índi-
ce que representa a inflação”. 

A Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental (ADPF) 
869, que está no STF, tem mais de 30 
entidades representantes de comer-
ciantes e lojistas em todo o país que 
assinam o processo em uma figura 
jurídica chamada “amicus curiae”, 
que significa ser um suporte de in-
formações para embasar a decisão do 
tribunal.

A ADPF está sob relatoria do mi-
nistro Alexandre de Moraes.

Modesto Carvalho, presidente da Drogaria Araujo
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Vendas, produção e exportação de veículos 
em 2021 - ANFAVEA revisa suas projeções 

A Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (AN-
FAVEA) divulgou no dia 6 de outubro 
último suas novas previsões para o 
fechamento do ano em licenciamen-
to, produção e exportação de novos 
veículos. 

A atual crise de fornecimento dos 
semicondutores tem impactado a fa-
bricação de veículos no mundo todo. 
Calcula-se que a indústria automo-
tiva global perderá de 7 a 9 milhões 
de veículos produzidos em 2021, re-
tornando a níveis de 2020. A falta de 
insumos, aliada ao aumento de custos 
e dificuldades logísticas, também tem 
afetado diretamente a produção do 
setor no Brasil. 

Este cenário fez com que a AN-
FAVEA precisasse revisar suas pro-
jeções para o ano. A dificuldade é 
grande, dadas as incertezas geradas 
pela crise dos semicondutores. Com 
isso, a entidade trabalha com um in-
tervalo de possibilidades para o ano, 
a depender do abastecimento para a 
produção de suas fábricas. 

As vendas de novos veículos este 
ano podem variar de 2,038 milhões a 
2,118 milhões, ou seja, com cenários 
de queda de 1% a crescimento de 3% 
na comparação com 2020. 

A produção deverá variar entre 
2,129 milhões e 2,219 milhões, o que 
representará um aumento de 6% a 
10% quando comparado com o ano 
anterior. Já as exportações, nas esti-
mativas da ANFAVEA, ficarão em um 
intervalo de 357 mil a 377 mil unida-
des, alta de 10% a 16%. 

"Nunca havíamos tido tanta di-
ficuldade em enxergar o cenário em 
curto prazo na indústria automotiva. 
As incertezas para garantir a produ-

ção de veículos é grande com a crise 
de fornecimento global. Estamos pre-
senciando uma procura por parte dos 
consumidores para compra de novos 
produtos, mas não temos unidades 
para atender à demanda", explicou 
Luiz Carlos Moraes, Presidente da 
ANFAVEA. 

RESULTADOS ATÉ SETEMBRO

 A associação divulgou também o 
balanço da indústria automobilística 
até setembro. No último mês, 155,1 
mil veículos foram licenciados, o que 
significa queda de 10,2% sobre agos-
to, com 172,8 mil unidades. Este é o 
pior resultado do setor desde junho 
de 2020. Quando analisado o acumu-
lado do ano, a comercialização cres-
ceu 14,8%, com 1,577 milhão este 
ano e 1,374 milhão em 2020. O dado 
foi impulsionado especialmente pelo 
segmento dos comerciais leves, que 
envolve picapes, furgões e vans. 

As exportações registraram 277 

mil unidades no período acumula-
do de 2021, um aumento de 33,8% 
frente às 207 mil do ano passado. Po-
rém, na análise mensal, há um recuo 
de 19,7%, com 23,6 mil unidades em 
setembro comparadas às 29,4 mil em 
agosto. A baixa das exportações no 
ano ocorreu principalmente em razão 
da crise de abastecimento dos semi-
condutores nas montadoras. 

Ao todo, 173,3 mil unidades fo-
ram produzidas no último mês, uma 
diminuição de 21,3% sobre as 220,2 
mil de setembro do ano passado. 
Nos nove meses já transcorridos do 
ano, a indústria fabricou 1,649 mi-
lhão de unidades, o que representa 
uma expansão de 24% em relação 
ao volume de 1,330 milhão do ano 
passado. Apesar do número positivo 
no acumulado, o número ainda está 
bem aquém do desejado e esperado. 
O volume fabricado até setembro foi 
puxado em sua maioria pelos comer-
ciais leves (+46,5%) e pelos cami-
nhões (+103,7%).
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Produção brasileira de aço bruto 
tem alta de 20,2% até setembro 

A produção brasileira de aço bru-
to foi de 27,2 milhões de toneladas no 
acumulado de janeiro a setembro de 
2021, o que representa um aumento 
de 20,2% frente ao mesmo período 
do ano anterior. A produção de lami-
nados no mesmo período foi de 20,1 
milhões de toneladas, aumento de 
28,7% em relação ao registrado no 
mesmo acumulado de 2020. A pro-
dução de semiacabados para vendas 
totalizou 6,2 milhões de toneladas 
de janeiro a setembro de 2021, um 
acréscimo de 6,3% na mesma base de 
comparação*. 

As vendas internas foram de 17,9 
milhões de toneladas de janeiro a 
setembro de 2021, o que representa 
uma alta de 29,7% quando compara-
da com o apurado em igual período 
do ano anterior. 

O consumo aparente nacional 
de produtos siderúrgicos foi de 21,0 
milhões de toneladas no acumulado 
até setembro de 2021. Este resultado 
representa uma alta de 37,3% frente 
ao registrado no mesmo período de 
2020. 

As importações alcançaram 3,9 
milhões toneladas no acumulado até 
setembro de 2021, um aumento de 
162,7% frente ao mesmo período 
do ano anterior. Em valor, as impor-
tações atingiram US$ 3,6 bilhões e 
avançaram 126,7% no mesmo perío-
do de comparação. 

As exportações** de janeiro a 
setembro de 2021 atingiram 7,8 mi-
lhões de toneladas, ou US$ 6,5 bi-
lhões. Esses valores representam, 
respectivamente, retração de 7,6% 
e aumento de 55,6% na comparação 
com o mesmo período de 2020. 

DADOS DE SETEMBRO DE 2021 

Em setembro de 2021 a produção 
brasileira de aço bruto foi de 3,1 mi-
lhões de toneladas, um aumento de 
15,3% frente ao apurado no mesmo 
mês de 2020. Já a produção de lami-
nados foi de 2,1 milhões de toneladas, 
8,5% superior à registrada em setem-
bro de 2020. A produção de semiacaba-
dos para vendas foi de 695 mil tonela-
das, um aumento de 52,3% em relação 
ao ocorrido no mesmo mês de 2020*. 

As vendas internas avançaram 
1,2% frente ao apurado em setem-
bro de 2020 e atingiram 1,9 milhão 
de toneladas. O consumo aparente de 
produtos siderúrgicos foi de 2,2 mi-
lhões de toneladas, 8,5% superior ao 
apurado no mesmo período de 2020. 

As exportações de setembro fo-
ram de 949 mil toneladas, ou US$ 942 
milhões, o que resultou em aumento 
de 26,6% e 150,1%, respectivamen-
te, na comparação com o ocorrido no 
mesmo mês de 2020. 

As importações de setembro de 
2021 foram de 358 mil toneladas e 
US$ 414 milhões, uma alta de 151,1% 
em quantum e 139,4% em valor na 
comparação com o registrado em se-
tembro de 2020. 

*Devido a uma perda que ocorre durante 
o processo produtivo do aço, a soma da 

produção de laminados e semiacabados 
para vendas não equivale ao total da 

produção de aço bruto. 
**Em setembro, o Ministério da Economia 

revisou as informações de exportações 
de julho/21 divulgadas através do Portal 

Comex. Portanto, o Aço Brasil atualizou os 
dados de exportações siderúrgicas relativos 

ao mês de julho/21 que traz impactos nos 
volumes exportados do acumulado do ano.
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No início de outubro, o governo 
do Estado de São Paulo anunciou a 
redução da alíquota do ICMS para se-
tores geradores de empregos a partir 
de 2022. Dentre os segmentos bene-
ficiados está o de eletromobilidade, 
que terá uma redução de 18% para 
14,5%. Por mais que seja uma medida 
positiva, ainda não é uma notícia que 
pode de fato fazer com que os preços 
do mercado diminuam de forma sig-
nificativa.

Segundo Ricardo da Silva David, 
sócio-fundador da Elev, empresa que 
oferece ao mercado soluções para o 
ecossistema de mobilidade elétrica, 
por mais que a medida seja um passo 
no caminho certo, ainda falta muito 
para os carros elétricos emplacarem 
no Brasil. "É um pequeno passo para 
o que nós, que atuamos no segmento 
da eletromobilidade, esperamos. Os 
governos estaduais precisam fazer a 
sua parte, mas também são necessá-
rias ações em nível nacional, provin-
das do congresso ou do Executivo. 
Para o segmento realmente chegar 
na maior parcela da população, ainda 
precisamos de incentivos públicos, 
como é o caso da diminuição do ICMS 
em São Paulo", explica Ricardo. 

Segundo o executivo, um dos 
grandes entraves para o segmento no 
Brasil ainda é o valor dos automóveis, 
ele também afirmou que ainda são 
necessárias ações coordenadas para 
incentivar o crescimento do segmen-
to como um todo. "Precisamos de in-
vestimentos sérios na estruturação, 
algo que vai da instalação de carre-
gadores em estradas, condomínios 

e espaços de comércio e, ao mesmo 
tempo, com ações do governo federal, 
estadual e dos municípios, incenti-
vando o segmento. Este tipo de ação 
nós podemos observar em inúmeros 
países do mundo, sendo o mais notó-
rio e conhecido o caso do governo Bi-
den, dos Estados Unidos, que tomou a 
dianteira na iniciativa de investimen-
to no setor da eletromobilidade em 
seu país", declarou.

Na Europa, os incentivos já exis-
tentes somado com a atual crise de 
combustíveis, tem feito com que 
muitos optem pelos carros elétricos. 
Esse é o caso do Reino Unido, segun-
do o CarGuide, publicado no dia 24 
de setembro, houve um aumento de 
1.600% em buscas no Google sobre 
os automóveis elétricos. 

"Fatores como a crise dos com-
bustíveis, cenário que vivenciamos 
no Brasil em 2018, podem acontecer 
novamente. Deste modo, em nosso 
país atualmente, se nós tivermos um 

cenário similar, será que consegui-
remos adotar alguma alternativa ou 
estaremos sem opções?", questiona o 
executivo. 

Ricardo também ressaltou que 
a eletromobilidade vai de encontro 
com as ações de sustentabilidade 
e proteção do meio ambiente. "So-
mente considerando a cidade de São 
Paulo, os carros são responsáveis 
pela emissão de 72,6% da emissão de 
gases que provocam o efeito estufa. 
Imagina a redução do impacto am-
biental que teremos quando tivermos 
mais iniciativas de redução de preços 
e incentivos ao mercado de elétricos 
no Brasil?", completa. 

Fundada em 2021, a ELEV é uma 
empresa que oferece ao mercado so-
luções para o ecossistema de mobili-
dade elétrica, desde o aplicativo que 
indica os eletropostos pelo país, até 
a implantação de pontos de carrega-
mento elétrico e atuação em Pesquisa 
e Desenvolvimento.

Carros Elétricos: mesmo com redução 
do ICMS, a previsão não é de queda de 
preços no mercado
Reformas tributárias e ações provenientes da federação ainda 
são necessárias para o aumento da frota no Brasil 
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FGC encerra primeiro semestre de 2021 
com patrimônio de R$ 88,3 bilhões 
Em seis meses, recursos líquidos da instituição cresceram 6% - 99,7% dos clientes 
das instituições associadas, depositantes e investidores que possuem produtos 
elegíveis a garantia do FGC, estão 100% cobertos pelo limite de R$ 250 mil 

O Fundo Garantidor de Créditos - 
FGC, entidade privada, sem fins lucra-
tivos, que administra o mecanismo de 
proteção aos investidores e deposi-
tantes de instituições financeiras as-
sociadas, encerrou o primeiro semes-
tre de 2021 com um incremento de 
3,4% em seu patrimônio em compa-
ração com os dados do encerramento 
de 2020, passando de R$ 85,4 bilhões 
para R$ 88,3 bilhões. Os dados fazem 
parte do Relatório Semestral de 2021 
do FGC . 

A liquidez do FGC - ativos que po-
dem ser imediatamente convertidos 
em caixa - teve crescimento de 6%, 
chegando a R$ 65,8 bilhões, ante R$ 
62,1 bilhões observados no encerra-
mento do segundo semestre de 2020, 
o valor representa 74,5% do patrimô-
nio total do Fundo. Devido ao aumen-
to acentuado do saldo de depósitos 
elegíveis à garantia do FGC, ocorrido 
em 2020, houve uma redução no per-
centual da liquidez do FGC, que passou 
de 2,31%, em dezembro de 2019, para 
1,95% do total dos depósitos elegíveis 
à garantia do FGC, em dezembro de 
2020. Em junho de 2021, no entanto, 
a liquidez do Fundo fechou em 2,04% 
do saldo de depósitos elegíveis. "O FGC 
tem a missão de proteger depositantes 
e investidores, e contribuir para a ma-
nutenção da estabilidade do Sistema 
Financeiro Nacional. Logo, é impor-
tante contar com um patrimônio forte 
e é o que apresentamos neste relató-
rio. Somos projetados para eventos 
severos e o nível de recursos mantidos 
no fundo é fruto de uma modelagem 
que é constantemente revista e dis-
cutida", afirma o diretor-executivo do 
FGC, Daniel Lima. 

PAGAMENTOS DE GARANTIAS  
É AGILIZADO COM O APLICATIVO 
DO FGC 

No primeiro semestre de 2021, o 
FGC efetuou o pagamento de R$ 119 
milhões em garantias a depositantes 
e investidores. O número está prin-
cipalmente associado à liquidação 
da Companhia Hipotecária Brasilei-
ra (CHB), que ocorreu em março de 
2021 pelo Banco Central do Brasil. O 
processo foi totalmente online pelo 
aplicativo do FGC, lançado em outu-
bro de 2020. O Fundo deu início ao 
pagamento dos credores em 15 de 
abril, apenas dois dias após ter rece-
bido a lista de credores, enviada pelo 
liquidante da instituição. A CHB tinha 

cerca de 2 mil credores, dos quais 
quase 90% já receberam o paga-
mento, totalizando o valor de R$ 105 
milhões, de um total de depósitos de 
cerca de R$ 119 milhões. 

DEPÓSITOS ELEGÍVEIS À 
GARANTIA CRESCERAM 1,43% 

Ao final de junho de 2021, o volu-
me total de depósitos elegíveis à ga-
rantia do FGC era de R$ 3,2 trilhões 
- produtos cobertos pelo FGC, como 
conta corrente, CDB, LCI, LCA, pou-
pança, entre outros. Em comparação 
com os saldos em dezembro de 2020, 
os depósitos elegíveis à garantia ti-
veram um crescimento de 1,43% no 
saldo total. 
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De modo geral, 99,7% das pesso-
as que possuem depósitos ou inves-
timentos cobertos pelo fundo estão 
100% garantidos, pois a soma de 
seus depósitos e investimentos em 
cada uma das associadas (instituição 
ou conglomerado financeiro) é de até 
R$ 250 mil, valor do limite da garan-
tia prestada pelo FGC para cada CPF 
ou CNPJ. Em números absolutos, 403 
milhões de clientes estão totalmente 
cobertos em relação ao valor depo-
sitado. Uma pessoa física ou jurídica 
pode ser contada mais de uma vez, 
sempre que possuir depósitos ou in-
vestimentos em mais de uma associa-
da, pois o FGC não recebe dados dos 
clientes das instituições. 

Com a limitação da garantia ordi-
nária, de R$ 250 mil, a cobertura do 
FGC alcançou em junho de 2021 R$ 
1,7 trilhão, o que representa 52,5% 
do total dos depósitos elegíveis à co-
bertura existente. 

USO DO APLICATIVO DO FGC É 
CONSOLIDADO AO LONGO DO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

 O FGC lançou no último trimestre 
de 2020 o aplicativo de celular para 
a realização das transações, o que 
trouxe mais agilidade e comodidade, 
mantendo a segurança jurídica dos 
processos de pagamentos de garan-
tias. O app foi testado inicialmente 
com alguns credores da Dacasa Fi-
nanceira, instituição liquidada em 
2020. Neste ano, quase todos os pa-
gamentos da CHB (Companhia Hipo-
tecária Brasileira) foram feitos por 
meio do aplicativo, com exceção de 

um pequeno grupo (cerca de 1,5% do 
total das pessoas) de credores que re-
ceberam pessoalmente o pagamento 
das garantias. 

Com o aplicativo, o FGC observou 
uma redução significativa no tempo 
de início de pagamentos, que passou 
de aproximadamente 10 dias úteis 
para apenas dois dias úteis, após en-
vio de informações consolidadas pelo 
liquidante da instituição. Além de 
oferecer maior comodidade e agilida-
de ao processo, o aplicativo ganhou 
ainda mais importância no atual con-
texto de distanciamento social, con-
tribuindo também para a proteção da 
saúde das pessoas. 

"O aplicativo trouxe grandes ga-
nhos para o FGC e certamente au-
mentou a confiança dos agentes que 
depositam no mecanismo que admi-
nistramos, ao passo que tornamos o 
processo mais rápido e descomplica-
do. Investimos muito em tecnologia, 
estrutura de dados e segurança da 
informação. O app é um exemplo do 
esforço do Fundo em oferecer agilida-
de, comodidade e segurança jurídica 
aos depositantes das instituições as-
sociadas", comenta Lima. 

O aplicativo fornece também uma 
alternativa ao comparecimento pre-
sencial às agências bancárias para re-

cebimento do pagamento de garantia. 
Até então, era necessário que o cliente 
- pessoa física com valores cobertos 
pelo FGC em uma instituição que teve 
intervenção ou liquidação decretada 
pelo Banco Central do Brasil - se apre-
sentasse em uma agência bancária in-
dicada pelo FGC para assinar o termo 
de recebimento dos valores. Agora, 
essa assinatura pode ser realizada de 
forma eletrônica. A ferramenta tam-
bém permite acompanhar todo o pro-
cesso de pagamento, até o efetivo re-
cebimento em conta de titularidade do 
credor indicado durante a solicitação. 

O Fundo Garantidor de Créditos 
- FGC integra a rede de proteção do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
O Fundo atua para proteger depo-
sitantes e investidores por meio do 
pagamento de garantias, em casos de 
intervenção ou liquidação de insti-
tuição financeira associada, podendo 
também prestar suporte às institui-
ções financeiras associadas, incluindo 
operações de liquidez. Com sede na 
capital paulista, o FGC é uma entida-
de privada sem fins lucrativos. Criado 
em 1995, tem o seu custeio e a consti-
tuição de suas reservas, destinadas ao 
cumprimento da missão, financiadas 
pelas contribuições mensais das ins-
tituições a ele associadas, bem como 
pela rentabilidade proveniente da 
aplicação desses recursos.
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Inovação: Brasil melhora posição 
em ranking global de 2021 
ANPEI acredita que o avanço pode inspirar governantes e ecossistema 
a focar esforços para continuar crescendo 

O Brasil subiu cinco posições e al-
cançou o 57º lugar, dentre os 132 paí-
ses avaliados, no Índice Global de Ino-
vação (IGI). No topo da lista, aparecem 
Suíça, Suécia e, em terceiro lugar, os Es-
tados Unidos. O resultado foi divulgado 
em 20 de setembro, pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI - WIPO, na sigla em inglês). 

No balanço dos países da América 
Latina e Caribe, o Brasil ficou em 4º 
lugar, atrás de Chile, México e Costa 
Rica. Entre os países BRICS, o país 
aparece em penúltimo, à frente ape-
nas da África do Sul, que está em 61º 
lugar - China é a 12º colocada, Rússia 
está no 45º lugar e a Índia, no 46º. 

Para Rafael Navarro, presidente 
da Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Ino-
vadoras - ANPEI, única entidade brasi-
leira multissetorial e independente do 
ecossistema de inovação, a ascensão 
do país no ranking foi pequena perto 
do seu potencial. O Brasil pode me-
lhorar seu posicionamento se poten-
cializar o apoio às empresas que pro-
movem inovação, se otimizar políticas 
públicas, assim como melhor uso dos 
recursos financeiros e humanos. 

"Temos pesquisadores, empresas 
e estruturas que promovem pesquisa, 
desenvolvimento e inovação diaria-
mente. Também contamos com bons 
instrumentos que fomentam a inova-
ção, como a Lei do Bem e o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT). Precisamos 
potencializar nossas forças e reme-
diar nossas fraquezas como nação. A 
ANPEI vem trabalhando, há 37 anos, 
intensamente na colaboração para a 
construção de um ecossistema forte 

em conhecimento e articulação, ca-
paz de contribuir para a evolução da 
inovação no Brasil", comenta. 

Três dos fatores que levaram o 
Brasil a uma melhor colocação, com-
parado ao ano passado, estão relacio-
nados à retração do Produto Interno 
Bruto (PIB), inserção de novos indica-
dores no ranking e a boa atuação em-
presarial - refletida no desempenho 
em indicadores como "produtos de 
alta tecnologia" e "valores recebidos 
por uso de propriedade intelectual". 

Além disso, o Brasil segue obtendo 
um melhor desempenho em "Insumos 
de inovação" do que em "Resultados 
de inovação", ocupando o 56º lugar 
(ante 59º, em 2020) e 59º lugar (ante 
64º, em 2020), respectivamente. O 
indicador aponta, ainda, as principais 
fraquezas brasileiras identificadas no 
ranking, entre elas, a formação bruta 
de capital, a facilidade para abrir uma 
empresa e para obter crédito, além da 
taxa tarifária aplicada. 

Ainda segundo o executivo, no 
caso do ranking, o país não teve um 

desempenho muito bom em receitas 
de exportação relacionadas à tec-
nologia, por exemplo. É importante 
destacar o fato de que a economia 
brasileira não vai bem em outros rela-
tórios. Isso porque, figuramos na 51ª 
posição entre os 63 países avaliados 
no ranking global de competitivida-
de digital, em 2020. A relevância da 
ciência, da tecnologia e da inovação 
tornaram-se nítidas. "Isso inspirou 
governos de países avançados a for-
talecerem a indústria e as estratégias 
tecnológicas e, ainda, a alcançarem 
um novo padrão em um mundo sus-
tentável", diz Navarro. 

Há 37 anos, a Associação Nacio-
nal de Pesquisa e Desenvolvimento 
das Empresas Inovadoras (ANPEI) é 
a única entidade brasileira multisse-
torial e independente do ecossistema 
de inovação que trabalha em prol do 
avanço da inovação no país, discu-
tindo e elaborando políticas públicas 
voltadas ao tema. A ANPEI também 
contabiliza 60% de todo o investi-
mento em P&D&I do país e metade da 
carteira de investimento em inovação 
do BNDES.
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"Pior crise em 91 anos é resultado de má 
gestão dos recursos hídricos no Brasil", 
afirma presidente do Instituto Iguá.
É preciso melhorar governança, eficiência do uso da água, garantir 
preservação das bacias e ampliar acesso a saneamento básico 

O Brasil tem enfrentado a pior cri-
se hídrica em 91 anos - quando teve 
início o monitoramento das bacias hi-
drográficas do país. Isso tem afetado 
diversos setores e não só o de energia 
elétrica. Para Renata Ruggiero Moraes, 
diretora presidente do Instituto Iguá 
de Sustentabilidade, a crise que viven-
ciamos está relacionada a uma série 
de fatores que inclui a má gestão dos 
recursos hídricos. "Todas as coisas es-

tão unidas, mas não geridas de forma 
conectada. O avanço da fronteira agrí-
cola, desmatamentos, isso tudo impac-
tando no ciclo da água, na frequência 
das chuvas. Diminuindo a vazão dos 
rios, intensificando as secas, enfim, 
tudo está conectado. E o poder público 
precisa melhorar a governança dos re-
cursos hídricos, a eficiência do uso da 
água, a segurança hídrica, garantir a 
preservação das bacias e proporcionar 

maior acesso a água e saneamento, já 
que despejando esgoto sem o devido 
tratamento, poluímos. É um trabalho 
de gestão e segurança hídrica como 
um todo", afirma. 

"Todos sabem a importância da 
água. Sabem que ela é um elemento 
vital. Passamos dias sem comer, mas 
não sem beber. E atualmente temos 
mais de 35 milhões de pessoas sem 
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acesso a água potável, o que corres-
ponde a 17% da população. Quase 
metade dos habitantes não tem es-
goto tratado. Essas pessoas estão 
distribuídas em realidades distintas: 
20 milhões em áreas rurais, mais iso-
ladas, onde é muito difícil construir 
redes e nas quais não há viabilidade 
econômica para a implantação de sis-
temas convencionais de saneamen-
to", analisa Renata 

Outro desafio também pode ser 
observado nas áreas urbanas. "Te-
mos um adensamento muito gran-
de, dificuldade de entrar com redes 
em comunidades, intensificação de 
problemas como doenças e que pre-
cisam ser pensadas soluções. Entra 
neste contexto, o DNA do Terceiro 
Setor. Temos realizado pilotos, cases 
em comunidades, testando soluções 
novas como modelos de engajamen-
to da comunidade destes sistemas 
e, assim, com bons resultados pode-
mos sistematizar essas experiências 
e ajudar formular políticas públicas 
como contribuição. O Terceiro setor 
tem essa flexibilidade para testar, que 
muitas vezes o setor público não tem, 
pelo engessamento e burocracia. E é 
diferente também do setor privado, 
que tem mais foco no resultado. O 
terceiro setor tem este papel de po-
der promover essa inovação social". 

Quando se fala em saneamento 
básico, a gestão é feita pelos muni-
cípios. "E a maior parte deles é com-
posta por cidades pequenas, cujos os 
prefeitos não estão preparados. Mui-
tos municípios sequer desenvolvem 
plano de saneamento básico e, sem 
ele, não conseguem nem recursos 
para esta gestão", afirma. 

Dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) indicam que a cada R$ 
1 investido em saneamento básico, 
há uma economia de R$ 4 em saúde. 
"Isso nos mostra que mais do que ne-
cessário, é um investimento que se 
viabiliza totalmente. Porém, infeliz-
mente, no ponto de vista de alguns, é 
inviável porque não dá voto. Os frutos 

são de longo prazo e o impacto não é 
tão visível. É mais fácil gastar numa 
obra de hospital, quando poderia in-
vestir em saneamento e evitar que as 
pessoas ficassem doentes". 

Renata comenta sobre a neces-
sidade do setor privado pensar mais 
em ações ambientais. "A virada de 
chave é quando há um conceito da 
externalidade. Até hoje, a gente causa 
impacto, mas nem sempre internali-
za esses custos. A partir do momen-
to em que isso estiver contabilizado 
e for custeado pelas empresas, elas 
terão menos retorno e terão de se 
adaptarem. E é isso que ao longo do 
tempo tem acontecido com aquelas 
que estão chegando agora no mer-
cado de capital. Se a empresa é forte 
consumidora de água, como ela está 
garantindo a manutenção das bacias 
de onde retiram água? Como garante 
processos mais eficientes não só para 
si própria, mas para toda a cadeia? E 
a partir daí que se muda o comporta-
mento, além da pressão e conscienti-
zação da sociedade". 

A população também é decisiva 
nesta questão ambiental e preserva-
ção da água. "O problema é cultural 
no Brasil. Vai da classe A à classe E. 
Muitos acham que a água chega pela 
torneira e vai pelo ralo. Não sabem 
de onde vem ou para onde vai. Não 

se enxergam como parte da causa. 
Somos parte do problema e parte da 
solução. Temos de trazer essa cons-
ciência para as crianças. Trabalhar 
essa educação desde os pequenos, a 
interação com a natureza. O consu-
mo de água, toda a integração de que 
você faz parte disso. Ter esse olhar e 
entender, de fato, que a água é um re-
curso finito", conclui a presidente.

Renata Ruggiero Moraes é Direto-
ra-Presidente do Instituto Iguá (ins-
tituto corporativo ligado à empresa 
Iguá Saneamento e ao fundo de priva-
te equity IG4 Capital), que tem como 
missão contribuir para a universali-
zação do saneamento no Brasil, por 
meio da inovação e da educação. 
Também é membro do Conselho da 
Latimpacto (Latin American Venture 
Philanthropy Network), do Institu-
to Mosaic, do Instituto Opy e da ASA 
(Associação Santo Agostinho). 

O Instituto Iguá de Sustentabili-
dade foi criado em 2018 e surgiu da 
intenção em promover mudanças no 
setor, com ampliação do impacto so-
cial. Visa contribuir para a universa-
lização do saneamento no Brasil, com 
inovações e educação para o desen-
volvimento sustentável. Mais do que 
fornecer água e tratamento de esgoto, 
proporcionar mais saúde e perspecti-
va de futuro para os brasileiros.

Arquivo/Agência Brasil
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CNI revisa para baixo PIB 
industrial em 2021
Nova previsão é de crescimento de 6,1% ante a expectativa de expansão 
de 6,9% em julho. A retomada corre riscos se a indústria não encontrar 
ambiente econômico favorável para reagir

A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) revisou para baixo a 
previsão do Produto Interno Bruto 
(PIB) da indústria para 2021. A nova 
previsão é de alta de 6,1% ante 6,9% 
feita em julho, de acordo com o Infor-
me Conjuntural do 3º trimestre. O PIB 
brasileiro deve se expandir 4,9%. Nes-
se caso, não houve alteração devido as 
expectativas mais favoráveis do setor 
de serviços, com o bom desempenho 
de tecnologia da informação, logística 
e serviços técnico-profissionais e com 
a expectativa de recuperação dos ser-
viços prestados às famílias.

De acordo com o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade, conforme o 
dia a dia da economia se reaproxima da 
normalidade, com o avanço da vacina-
ção, fica evidente que o Brasil terá que 
lidar com problemas que já atrapalha-
vam a economia antes da pandemia e, 
ao mesmo tempo, lidar com os novos 
desafios trazidos pela pandemia.

“Brasil realmente precisa das re-
formas tributária e administrativa e 
a manutenção do compromisso fiscal 
para seguir o caminho do crescimen-
to consistente, capaz de aumentar o 

emprego e a renda das famílias. Além 
disso, à incerteza fiscal se adiciona a 
política, acirrada com a proximida-
de do ano eleitoral, o que prejudica 
a confiança dos agentes econômicos, 
dado que previsibilidade é essencial 
para o investimento”, explica Robson 
Braga de Andrade.

A revisão para baixo do PIB in-
dustrial ocorreu pelo desempenho 
negativo da indústria de transforma-
ção no primeiro semestre. A previsão 
é de que esse segmento cresça 7,9%, 
um ponto percentual a menos que os 
8,9% previstos na versão anterior do 
Informe Conjuntural.

Na avaliação do gerente de Análise 
Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, 
no segundo semestre de 2021 a indús-
tria continuará a ser impactada pela fal-
ta e encarecimento dos insumos e pela 
elevação do custo da energia elétrica. 
Além disso, a elevação dos juros para 
conter a inflação vai afetar de forma 
negativa os custos financeiros e o finan-
ciamento das empresas industriais.

“O aumento acumulado de custos 
compromete a competitividade dos 

produtos brasileiros e prejudica, em 
especial, a indústria de transforma-
ção, que concorre com produtos im-
portados no mercado doméstico e en-
frenta concorrência de outros países 
em suas exportações”, explica.

INFLAÇÃO É, ATUALMENTE, 
O MAIOR DESTAQUE ENTRE 
OS DESAFIOS IMEDIATOS DA 
ECONOMIA

A inflação é, atualmente, o maior pro-
blema, surpreendendo negativamente 
mês após mês e provocando elevação da 
taxa de juros. São vários os fatores afe-
tando a inflação: a desorganização das 
cadeias de suprimentos gera pressão so-
bre os preços de bens industriais; a crise 
hídrica eleva os custos com energia; a alta 
nos preços das commodities e a desvalo-
rização da taxa de câmbio elevam os pre-
ços de alimentos e combustíveis; e a pro-
gressiva normalização do consumo de 
serviços pelas famílias eleva, aos poucos, 
os preços de serviços. Em suma, todos os 
componentes do IPCA estão contribuin-
do pela alta da inflação, que recentemen-
te chegou a dois dígitos em 12 meses.

Assim, a inflação deve manter-se em 
nível elevado até o final do ano e superar 
o teto da meta para 2021. O Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve 
fechar 2021 em 8,9%, acima do teto da 
meta de inflação para 2021 (5,25%).

CONTAS EXTERNAS CONTRIBUEM 
POSITIVAMENTE PARA O PIB  
EM 2021 

A previsão é de saldo comercial 
positivo em US$ 78,1 bilhões em 
2021. Há uma tendência de aumen-
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to no saldo da balança comercial em 
curso desde 2015. O saldo positivo da 
balança comercial em 2021 é resulta-
do de um crescimento expressivo das 
exportações, que vai superar o regis-
trado pelas importações.

As exportações somaram US$189 
bilhões, com crescimento de 37,4%, 
na comparação de janeiro a agosto 
de 2021 com igual período de 2020. 
As importações somaram US$137 
bilhões, com aumento de 34,4% na 
mesma base de comparação. Na com-
paração entre os oito primeiros me-
ses de 2020 e 2021, o superávit da 
balança comercial de bens aumentou 
em US$16,4 bilhões.

O crescimento do valor das expor-
tações brasileiras pode ser explicado 
pela alta de preços das commodities, 
que representam 51,1% da pauta ex-
portada pelo Brasil; pelo câmbio de-
preciado, que estimula as vendas ex-
ternas ao reduzir o preço dos produtos 
brasileiros em dólar; e pela recupera-
ção da demanda global, consequência 
das políticas de estímulo fiscal e mo-
netário e do avanço do processo de 
vacinação, principalmente dos prin-
cipais parceiros comerciais do Brasil 
(China, Estados Unidos e Argentina)

RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS E 
TRANSPORTE AÉREO DEVEM 
AQUECER O SETOR NO  
SEGUNDO SEMESTRE 

O setor de serviços vem se recupe-
rando a uma taxa superior à esperada 
no Informe anterior e já se encontra 
em patamar superior ao verificado 
antes da pandemia. Os dados dessa-
zonalizados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), do IBGE, mostram, 
em julho de 2021, uma atividade 3,9% 
maior que a de fevereiro de 2020.

O desempenho dos subsetores, no 
entanto, não é uniforme. Os serviços 
de tecnologia da informação têm o 
melhor desempenho em relação a an-
tes da pandemia, seguidos dos servi-

ços técnico-profissionais. Também se 
destacam positivamente o transporte 
aquaviário e armazenagem, serviços 
auxiliares aos transportes e correio. 
Os serviços de tecnologia da informa-
ção se beneficiaram com as mudanças 
implementadas pelas famílias e pelos 
negócios em direção ao comércio on-
line e ao atendimento à distância.

Já o transporte aquaviário tem se 
beneficiado pelo crescimento da cabo-
tagem e pelo aumento na movimenta-
ção nos portos. Por outro lado, ainda 
não se recuperaram da crise os servi-
ços prestados às famílias e o transpor-
te aéreo. À medida que os efeitos da 

vacinação se consolidam, com queda 
nas internações e nas mortes relacio-
nadas à covid-19, espera-se uma nor-
malização gradual da economia, com 
retomada dos serviços prestados às 
famílias, e do transporte aéreo.

Caso o nível de atividade desses 
subsetores retorne ao nível anterior 
à pandemia, esse fator implicará em 
um crescimento adicional de 2,7% no 
setor de serviços de forma agregada e 
de 1,6% no PIB, dadas as suas partici-
pações na economia. Não está claro se 
toda essa recuperação ocorrerá ainda 
em 2021 ou se estenderá para os pri-
meiros meses de 2022.
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Falta de insumos e custo de energia 
prejudicam indústria, aponta CNI
Sondagem Industrial mostra que terceiro trimestre deste ano foi marcado 
por uma forte pressão nos custos industriais, que estão afetando a retomada 
da economia de forma mais sustentada

A falta ou alto custo das matérias-
-primas completou cinco trimestres 
consecutivos no topo do ranking de 
principais problemas enfrentados 
pela Indústria. De acordo com a Son-
dagem Industrial, pesquisa da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
62,4% das indústrias ainda enfren-
tam problemas com insumos. Além 
disso, o alto custo de energia apare-
ceu como um importante problema 
enfrento pelas indústrias entre julho 
e setembro deste ano. Foram consul-
tadas 1.954 empresas entre 1º e 15 
de outubro. 

De acordo com o gerente de Aná-
lise Econômica da CNI, Marcelo Aze-
vedo, o problema dos insumos tem 
sido bastante significativo. “A alta dos 
preços de uma série de insumos ain-
da é bastante severa e generalizada e 
ainda há situações de escassez, atra-
so ou mesmo falta de insumos. Tudo 
isso afeta a produção. Percebemos 
uma desorganização das cadeias de 
produção, com impacto negativo na 
situação financeira das empresas e no 
custo das indústrias, o que limita uma 
recuperação industrial que poderia 
ser melhor”, explica Marcelo Azevedo.

O indicador de evolução do preço 
de matérias-primas registrou 73,2 
pontos, resultado bem acima da linha 
divisória de 50 pontos. Dados abaixo 
de 50 pontos indicam queda de pre-
ços e acima aumento de preços. Por 
estar bem longe da linha de corte, o 
índice revela aumentos significativos 
e bem acima da média histórica.

No caso da energia, o economista 
explica que a questão energética im-
pacta diretamente a produção indus-
trial e deve permanecer como ponto 
de atenção nos próximos meses. “O 
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percentual de assinalações mais que 
dobrou entre o primeiro e o terceiro 
trimestres. E foi indicado por quase um 
quarto dos respondentes”, ressalta.

O índice de evolução do nível de 
estoques ficou em 50,1 pontos, pra-
ticamente sobre a linha divisória de 
50 pontos, que separa a queda da alta 
dos estoques de produtos finais. Já o 
indicador de estoque efetivo em rela-
ção ao planejado registrou 49,1 pon-
tos em setembro, o que mostra que 
o nível de estoques segue aquém do 
planejado pelas empresas.

PERCEPÇÃO SOBRE CONDIÇÕES 
FINANCEIRAS DAS EMPRESAS 
PIOROU NO TRIMESTRE

Diante dos problemas com in-
sumo e energia, a percepção sobre 
condições financeiras das empresas 
piorou no trimestre. O indicador de 
satisfação com a situação financeira 
da empresa caiu de 52,1 pontos no 
segundo trimestre para 51,7 pontos 
no terceiro trimestre. O indicador que 
mede a satisfação com o lucro opera-

cional caiu passou de 47,6 pontos 
para 47,3 pontos, com resultado abai-
xo da linha divisória de 50 pontos, o 
que indica insatisfação dos empresá-
rios com a margem de lucro.

A facilidade de acesso ao crédito 
apresentou pequeno recuo no trimes-
tre, passando de 43,1 pontos para 42 
pontos. Apesar da queda, o indicador 
está acima da média histórica de 39,7 
pontos. O índice revela que as em-
presas ainda encontram dificuldade 
em obter crédito. O acesso ao crédito 
é uma questão relevante, principal-
mente em um contexto de reestrutu-
ração das empresas, que vem ocor-
rendo em decorrência da pandemia. 

OTIMISMO DOS EMPRESÁRIOS 
INDUSTRIAIS DIMINUI EM 
OUTUBRO 

Em outubro de 2021, o otimismo 
dos empresários diminuiu. O índice 
de expectativa de demanda dos em-
presários industriais reduziu de 59,7 
pontos em setembro para 57,1 em 
outubro. É o segundo mês consecu-

tivo de queda.

O índice de expectativa de expor-
tações sofreu recuo de 1,1 ponto, na 
comparação dos meses de setembro e 
outubro, passando de 54,6 para 53,5 
pontos. Esse é o menor valor do índi-
ce desde março de 2021.

Com a redução dos índices de 
expectativas de demanda e de ex-
portações também houve redução 
na expectativa dos empresários em 
aumentar suas compras de matérias-
-primas e em aumentar o número de 
trabalhadores. O índice de expectati-
va de compras de matérias-primas re-
gistrou 54,8 pontos em outubro, valor 
2,4 pontos menor do que em setem-
bro, enquanto o índice de expectativa 
do número de empregados registrou 
52,5 pontos, valor 1,7 ponto menor 
do que o mês anterior.

“Apesar da piora das expectativas, 
todos os índices ficaram acima da linha 
divisória de 50 pontos, indicando que 
há otimismo dentre os empresários in-
dustriais”, explica Marcelo Azevedo.

Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI

portaldaindustria.com.br
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Cooperativismo de Crédito destaca 
a força e a importância do setor
As cooperativas financeiras de Minas Gerais movimentaram, em 2020, 
mais de R$ 33,6 bilhões e geraram mais de 13 mil empregos

No dia 21 de outubro último coo-
perativas financeiras de todo o mundo 
celebraram o Dia Internacional do Co-
operativismo de Crédito - DICC. Este 
ano, o tema escolhido pelo Conselho 
Mundial de Cooperativas de Crédi-
to (World Council of Credit Unions 
- Woccu) é “Construindo saúde finan-
ceira para um futuro melhor”.

A data tem como objetivo come-
morar o poder transformador e as 
realizações do Cooperativismo Finan-
ceiro pelo mundo e possibilitar a re-
flexão e o debate sobre o importante 
papel que as cooperativas desempe-
nham para melhorar a vida das co-
munidades e dos cooperados. 

De acordo com dados apurados 
pelo Woccu, mundialmente, cerca de 

291 milhões de membros são atendi-
dos por mais de 86 mil cooperativas 
de crédito em 118 países.

COOPERATIVISMO  
FINANCEIRO NO BRASIL 

Instituições financeiras sem fins 
lucrativos e de propriedade dos seus 
cooperados, as cooperativas de cré-
dito vêm crescendo a cada ano e re-
forçando sua importância no cenário 
econômico brasileiro. O cooperativis-
mo financeiro já representa 10,74% 
do estoque de empréstimos e finan-
ciamentos no país. Há cinco anos, o 
esse valor era de 6,64%.

Segundo o Panorama do Siste-
ma Nacional de Crédito Cooperativo, 
do Banco Central do Brasil, o ano de 

2020 finalizou com um total de 847 
cooperativas singulares no Brasil, 34 
centrais e 4 confederações.

De acordo com o levantamento, 
mesmo com o contexto de pandemia, 
no ano passado as cooperativas au-
mentaram sua rede de atendimento 
em 417 pontos. Em dezembro de 
2020, o cooperativismo de crédito 
estava presente em 2.788 cidades 
do país, o que corresponde a 50,1% 
do total de municípios. Em 231 cida-
des, as cooperativas são a única ins-
tituição financeira presente. O total 
de pontos de atendimento totalizou 
7.238, quando consideradas também 
as sedes das cooperativas. 

O número de pessoas ligadas às 
cooperativas de crédito ultrapassou 
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11,9 milhões, sendo 10,2 milhões de 
pessoas físicas. Os associados Pes-
soa Jurídica já somam 1,7 milhão. O 
percentual da população associada a 
cooperativas de crédito aumentou em 
todas as regiões, alcançando 4,9% no 
país. Os ativos totais do Serviço Na-
cional de Consultas Cadastrais atin-
giram o valor de R$ 371,8 bilhões em 
dezembro de 2020, crescimento de 
35,8% ao ano, com taxa de crescimen-
to superior ao do Sistema Financeiro 
Nacional – SFN, que foi de 25,5%.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO  
EM MINAS GERAIS

Com um conjunto de produtos e 
serviços atraentes e preços e taxas 
competitivos, o ramo vem conquis-
tando mais adeptos e se destacando 
com números expressivos. Em Mi-
nas Gerais existem, atualmente, 193 
cooperativas de crédito, 25% do to-
tal de cooperativas do Estado. Estas 
instituições estão presentes em 586 
cidades, 68,7% dos municípios, com 
1.205 Postos de Atendimento (PA's e 
agências). Em 84 cidades mineiras, as 
cooperativas de crédito são as únicas 
instituições financeiras presentes.

Cerca de 1,7 milhão de pessoas, 
23,8% dos mineiros, estão envolvi-
das no Cooperativismo de Crédito, o 
que representa 81% dos cooperados 
de todo o Estado. O segmento gerou 
mais de 13,4 mil empregos – 28% do 
total da geração de empregos do coo-
perativismo mineiro.

Em 2020, a movimentação econô-
mica das cooperativas de crédito foi de 
R$ 33,56 bilhões, o que corresponde a 
46% do valor movimentado pelo coo-
perativismo de Minas Gerais. Nos últi-
mos cinco anos, o crescimento da movi-
mentação econômica foi de 98%, sendo 
de 34% o acréscimo no último ano. 

“Sabemos que o cooperativismo 
é a maneira mais segura e eficaz de 
avançarmos enquanto sociedade e 
evoluirmos, com justiça financeira e 
social. Neste sentido, o momento tem 
sido de fortalecimento do cooperati-
vismo financeiro. As cooperativas de 
Crédito, através de suas centrais, atu-
am com eficiência e eficácia financeira 
e comercial, no atendimento e conces-
são de crédito aos micros e pequenos 
empresários.”, afirma Ronaldo Scuca-
to, presidente do Sistema Ocemg.

FORTALECENDO O COOPERATIVISMO 
DE CRÉDITO EM MINAS

Por meio do Sescoop-MG - Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Coopera-
tivismo de Minas Gerais, o Sistema Oce-
mg tem um portfólio de cursos e serviços 
que contribuem para o fortalecimento e a 
profissionalização dos dirigentes coope-
rativistas e funcionários das cooperativas 
de crédito mineiras, como programas de 
preparação para Conselheiros, de forma-
ção em Gestão, de atendimento e de Aná-
lise de Crédito, entre outros.

O Sistema Ocemg é formado pela 
junção de duas instituições: o Sindicato 
e Organização das Cooperativas do Es-
tado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de 
representação política, sindical-patronal 
e de defesa do cooperativismo no Esta-
do; e o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo de Minas Gerais 
(Sescoop-MG), responsável pelas ativi-
dades de formação profissional, monito-
ramento e promoção social das diversas 
cooperativas de Minas. A Ocemg ainda 
integra a Federação dos Sindicatos das 
Cooperativas dos Estados de Alagoas, 
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e 
Santa Catarina (Fecoop-Sulene).

Nattanan Kanchanaprat/Pixabay
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Offshores: como funcionam os investimentos 
de empresas em paraísos fiscais 

Está em discussão no G20 a pro-
posta da criação de um imposto glo-
bal. A ideia é que seja aplicada uma 
alíquota mínima de 15% para multi-
nacionais que apresentem faturamen-
to anual acima de 20 bilhões de euros 
e margem de lucro superior a 10%. 
Segundo a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), com essa iniciativa, a estima-
tiva é que a arrecadação gerada anual 
seja de 150 bilhões de dólares. Ainda 
de acordo com a entidade, em um es-
tudo elaborado em 2020, pelo menos 
11,3 trilhões de dólares são mantidos 
por offshores em paraísos fiscais. 

"A finalidade da OCDE é justa-
mente evitar que os lucros das mul-
tinacionais não sejam tributados ou 
diferidos. O objetivo de toda empre-
sa é ter uma revisão para que a car-
ga tributária seja a menor possível, 
mas claro, desde que não tenha uma 
evasão fiscal, que é feita por meios ilí-
citos", afirma Luiz Eguchi, diretor de 
Tax da Mazars. 

Eguchi ainda explica que a elisão 
fiscal acontece quando é feito um pla-
nejamento tributário, de forma lícita, 
para evitar a taxação tributária. "Nes-
ses casos, as empresas investem em 
offshores localizadas em paraísos fis-
cais. O problema é que muitos países 
estão vendo isso como um abuso, por 
isso, agora, querem adotar o imposto 
global mínimo". 

No Brasil, em uma tentativa de 
aumentar a tributação de pessoas 
físicas investidoras em offshores em 
paraíso fiscal ou submetida a regime 
fiscal privilegiado, o Ministério da 
Economia apresentou ao Congresso 
um projeto que visava o recolhimen-
to de imposto de renda sempre no 
fechamento do balanço, no último dia 
do ano. O texto também indicava uma 

alíquota de 30% sobre dividendos 
distribuídos na hipótese de benefi-
ciário residente ou domiciliado em 
país ou dependência com tributação 
favorecida, ou de pessoa física ou ju-
rídica submetida a regime fiscal privi-
legiado (paraíso fiscal). Já em outras 
situações, seria estabelecido 20% de 
imposto sobre dividendos. Porém, 
essas propostas não foram aprovadas 
na Câmara dos Deputados. 

Hoje, a tributação é feita se hou-
ver distribuição de lucros direta ou 
indiretamente, quando a empresa 
paga contas pessoais, por exemplo. 
Lembrando que, toda atividade deve 
ser declarada para a Receita Federal 
do Brasil. 

Os principais países com paraí-
sos fiscais são: Ilhas Cayman, Ilhas 
Virgens Britânicas e ainda há alguns 
regimes de tributação favorecidos. 
"Aqui não chamamos de paraísos fis-
cais, mas sim de regimes fiscais pri-
vilegiados, como o regime do Centro 
Internacional de Negócios da Madeira 
(Ilha da Madeira); o regime das Hol-
ding Companies dos Países Baixos, da 

Áustria e de Malta. Algumas empresas 
dos Estados Unidos não estão sujeitas 
ao imposto de renda federal, que são 
as empresas em formato de LLC esta-
duais, composta de não residentes e 
acabam se enquadrando em regime 
fiscal privilegiado", afirma Eguchi. 

Até o momento, o acordo do im-
posto global reúne 136 países, inclu-
sive o Brasil e alguns países que an-
tes eram relutantes como a Hungria, 
Irlanda e Estônia. Entre os países que 
não concordaram com a adesão estão 
Quênia, Nigéria, Sri Lanka e Paquistão. 

Especializada em auditoria, BPO, 
consultoria, serviços tributários e fi-
nanceiros, a Mazars é uma empresa 
internacionalmente integrada, ope-
rando em mais de 90 países ao redor 
do mundo. Contamos com a experiên-
cia e o conhecimento de mais de 40 
mil profissionais para auxiliar clien-
tes de todos os tamanhos em cada 
estágio de seu desenvolvimento. No 
Brasil, a Mazars tem mais de 800 co-
laboradores em seus cinco escritórios 
(São Paulo, Campinas, Barueri, Rio de 
Janeiro e Curitiba).
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Comércio entre Brasil e Estados Unidos 
atinge sua melhor marca, aponta Monitor 
da Amcham Brasil 
Exportações e importações brasileiras no fluxo bilateral até setembro deste ano também 
foram recordes, segundo análise do Monitor do Comércio da Amcham Brasil 

Após registrar o pior resultado 
em 11 anos e diminuir 23,5% em 
2020 como decorrência da pandemia, 
o comércio entre Brasil e Estados 
Unidos recuperou o fôlego e atingiu 
um patamar histórico: US$ 49,6 bi-
lhões até setembro deste ano. 

Conforme indica o mais recente 
Monitor de Comércio Brasil-Estados 
Unidos da Amcham, o valor representa 
a maior corrente de comércio bilateral 
para o período desde o início da série 
da balança comercial brasileira em 
1997. Anteriormente, o maior fluxo 
bilateral até setembro havia sido em 
2019, equivalente a US$ 48,2 bilhões. 

"A recuperação da economia nos 
dois países favoreceu a retomada do 
comércio bilateral. O aumento dos 
preços internacionais e a maior de-
manda energética também tiveram 
participação destacada", explica Abrão 
Neto, vice-presidente executivo da Câ-

mara Americana de Comércio. 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 
CRESCERAM 47% 

As exportações brasileiras para 
os Estados Unidos somaram US$ 22,3 
bilhões até setembro de 2021 - 47,1% 
a mais que no mesmo período do ano 
passado. "Com isso, as vendas brasi-
leiras para os Estados Unidos retor-
nam ao nível anterior à pandemia e 
registram novo recorde", contextuali-
za o VP Executivo da Amcham Brasil. 

Os embarques do Brasil para os Es-
tados Unidos em 2021 representaram 
10,4% do total das exportações bra-
sileiras para o mundo. A taxa de cres-
cimento das vendas externas para os 
EUA no ano superou a das exportações 
totais brasileiras, que foi de 36,9%. 

"O destaque no lado das exporta-
ções vem do desempenho de setores 

como o siderúrgico, combustíveis, 
aeronaves e produtos de madei-
ra", ilustra Abrão Neto. As vendas 
de semi-acabados de aço e petróleo 
bruto tiveram crescimento de 137% 
e 206%, respectivamente, influencia-
dos pelo aumento dos preços globais. 

IMPORTAÇÕES FORAM 29% MAIOR 

As importações brasileiras vin-
das dos Estados Unidos também al-
cançaram valor inédito de US$ 27,3 
bilhões, um incremento de 29,8% em 
relação a 2020. 

As compras brasileiras provenien-
tes dos Estados Unidos representaram 
17,4% de todas as importações feitas 
pelo Brasil até setembro de 2021. Ain-
da assim, o crescimento das importa-
ções totais brasileiras de 36,4% ficou 
acima da taxa de incremento das im-
portações no âmbito bilateral. 

Segundo Abrão Neto, "o aumento 
de quase 1.700% nas compras bra-
sileiras de gás natural na esteira da 
maior crise hídrica no Brasil em um 
século e de 300% em produtos na 
área da saúde no contexto da pan-
demia intensificaram as importações 
brasileiras". 

PROJEÇÕES AINDA MAIS POSITIVAS 

A Amcham atualizou sua projeção 
para o comércio bilateral no ano de 
2021, a partir do forte desempenho 
no 3º trimestre, estimando expor-
tações brasileiras para os Estados 
Unidos acima de US$ 30 bilhões e im-
portações vindas dos Estados Unidos 
acima de US$ 37 bilhões.
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Empresas na dívida ativa estadual 
devem quase R$ 1 trilhão aos 
cofres públicos 
Estudo encomendado pela Fenafisco elencou maiores 
devedores dos estados e crescimento da dívida nos últimos 
anos. Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros será 
lançado no Fórum Internacional Tributário

O levantamento encomendado pela 
Fenafisco (Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital) aponta que a dívida 
ativa das empresas com os entes federa-
dos soma R$ 896,2 bilhões. Ao longo de 
um ano, a Federação investigou a com-
posição dos débitos estaduais e elabo-
rou uma lista com os 100 maiores deve-
dores. Os dados estão presentes no Atlas 
da Dívida dos Estados Brasileiros, que 
será lançado no Fórum Internacional 
Tributário, no último dia 21 de outubro. 

O estudo, coordenado pelo doutor 
em economia, Juliano Goularti, identifi-
cou que a dívida ativa sob administração 
das procuradorias gerais dos estados ou 
das secretarias de fazenda aumentaram 
31,40% entre 2015 e 2019. 

Para o pesquisador, a maior difi-
culdade na produção do estudo foi a 
disponibilização dos dados. Ao todo, 
dez estados negaram as informações. 
"Conseguimos reunir subsídios dos mil 
maiores devedores de apenas 17 esta-
dos, pois mesmo com a obrigatorieda-
de de dar transparência aos dados, as 
informações não foram divulgadas. A 
dívida ativa tributária não envolve sigi-
lo fiscal, essa divulgação é obrigatória." 

Em 14 estados, a dívida ativa supera 
a arrecadação anual com o recolhimen-
to de impostos. Os estoques acumulados 
do Distrito Federal e Rio de Janeiro equi-
valem a mais de 200% da arrecadação, 
enquanto o Mato Grosso quase supera 
300%. Outros quatro estados possuem 
a dívida ativa equivalente a mais de 80% 
da arrecadação tributária anual. 

Os valores devidos pelas empre-
sas totalizam 13,18% do PIB nacional. 
Ao passo em que os estoques da dívida 
ativa aumentam, o pagamento delas é 
tímido. Em 2016, foram recuperados R$ 
4 bilhões, no ano seguinte, em 2017, o 
montante pago chegou a R$ 5,1 bilhões. A 
média nacional de recuperação da dívida 
ativa estadual gira em torno de 0,6%. 

"O estudo é revelador e alarman-
te. É necessária uma política séria para 
recuperar os montantes devidos e in-
vestimento na estrutura das carreiras 
vinculadas ao fisco. É inaceitável que as 
empresas devam quase R$ 1 trilhão aos 
cofres públicos, enquanto o país enfren-
ta dificuldades para financiar uma ren-
da básica de R$ 400 para famílias que 
passam fome", afirma Charles Alcantara, 
presidente da Fenafisco. Caso o valor da 
dívida fosse recuperado, seria possível 
pagar 11 anos de Bolsa Família aos mais 
vulneráveis com valor de R$ 400. 

O Atlas também traz os cem maiores 
devedores de cada estado. As dez maio-
res devedoras são: Refinaria de Petróleo 
de Manguinhos (R$ 7,7 bilhões), Ambev 
(R$ 6,3 bilhões), Telefônica - Vivo (R$ 4,9 
bilhões), Sagra Produtos Farmacêuticos 
(R$ 4,1 bilhões) e Drogavida Comercial 
de Drogas (R$ 3,9 bilhões), Tim Celular 
(R$ 3,5 bilhões), Cerpasa Cervejaria Pa-
raense (R$ 3,3 bilhões), Companhia Bra-
sileira de Distribuição (R$ 3,1 bilhões), 
Athos Farma Sudeste (R$ 2,9 bilhões) e 
Vale (R$ 2,8 bilhões). O estudo também 
aponta que os maiores devedores tam-
bém recebem isenções fiscais em suas 
áreas de atuação. 

BARÕES DA DÍVIDA 

Para impulsionar o conhecimento 
da sociedade sobre a dívida ativa e os 
maiores devedores estaduais, a Fena-
fisco lançou o site baroesdadivida.org.
br que reúne informações contidas no 
Atlas. A divulgação permite que o tema 
seja acompanhado por todos, dando 
mais transparência para a questão. 
Os dados serão atualizados de acordo 
com o avanço do acesso às informa-
ções dadas pelos entes federados. 

ESTUDO 

O Atlas da Dívida dos Estados 
Brasileiros é uma iniciativa da Fe-
nafisco, coordenada pelo doutor em 
economia, Juliano Goularti, desde 
o final de 2020. Para elaborar o es-
tudo, foram considerados dados de 
2015 a 2019. Apesar da obrigatorie-
dade legal para divulgação das infor-
mações, apenas 17 unidades federa-
tivas informaram os dados. 

"A importância desse estudo é le-
var ao conhecimento da sociedade e 
impulsionar a cobrança por mudan-
ças. Dentro de um sistema tributário 
regressivo, a dívida ativa elevada con-
tribui para a concentração de renda. É 
um privilégio tributário para poucas 
e grandes empresas, que escapam da 
tributação e conseguem ampliar seu 
poder", reforça Goularti.
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Quase 80% dos brasileiros gostariam de deixar 
de usar dinheiro no futuro; e 93% adotariam 
criptomoedas emitidas por um Banco Central
Índice é o mais alto entre os países pesquisados pelo PayPal; estudo também aponta que 
dinheiro permanece como método de pagamento preferido de metade da população

O consumidor brasileiro é entu-
siasta de um futuro livre do uso de 
dinheiro físico para pagamentos. É o 
que aponta a pesquisa “Terceira Onda 
de Inovação Fintech”, realizada pelo 
PayPal, líder mundial em pagamentos 
eletrônicos. Ao todo, 79% dos respon-
dentes brasileiros disseram gostar da 
ideia de não ter de usar dinheiro, ín-
dice acima dos demais mercados pes-
quisados – 72% dos chineses gosta-
riam do futuro sem cédulas e moedas, 
seguidos por 58% dos estadunidenses 
e 40% dos alemães. Mais de um terço 
de todos os respondentes relatou altos 
níveis de entusiasmo em eliminar o di-
nheiro físico de suas vidas.

A pesquisa “Terceira Onda de 
Inovação Fintech” foi realizada pela 
equipe de Política Pública e Pesquisa 
do PayPal e envolveu um público de 
4.000 pessoas em quatro mercados - 
EUA, China, Brasil e Alemanha. A pes-
quisa buscou entender melhor como 
os consumidores estão acessando 
serviços financeiros; como a evolu-
ção das tecnologias pode melhorar o 
acesso financeiro e a saúde financei-
ra; e as condições e requisitos para 
inovação responsável e equitativa no 
setor de fintech.

“O PayPal é considerado a primei-
ra fintech do mundo, criado em 1998, 
no Vale do Silício, na Califórnia. Desde 
então, a empresa vem moldando seu 
modelo de negócios e abraçando no-
vas tecnologias, sempre oferecendo 
a seus clientes experiências de pa-
gamentos que se integrem aos novos 
hábitos e demandas. Esta pesquisa 
aponta caminhos e contribui para a 
construção dos próximos pilares da 

digitalização da economia e do setor 
de pagamentos digitais”, analisa Le-
onardo Sertã, Head de Desenvolvi-
mento de Mercados do PayPal para a 
América Latina.

CRIPTOMOEDAS DOS  
BANCOS CENTRAIS

Os respondentes da pesquisa nos 
quatro mercados expressaram pon-
tuações esmagadoramente altas ao se 
classificarem como “extremamente” 
ou “de certa forma propensos” a usar 
uma moeda digital de um Banco Cen-
tral (Central Bank Digital Currency - 
CBDC), embora os totais fossem mais 
altos na China e no Brasil em compa-
ração com EUA e Alemanha (Figura 
2). Enquanto os consumidores mais 
jovens – especialmente os Millennials 
(pessoas nascidas entre 1981 e 1996) 
– foram os mais propensos a querer 
usar a CBDC, uma maioria substancial 
de quem prioriza dinheiro atualmen-
te também indicou certa ou extrema 
probabilidade de usar a CBDC. Este 
último ponto apoiaria o potencial 
para um futuro sem dinheiro e ressal-

ta a importância de trazer atributos 
semelhantes ao dinheiro físico para o 
dinheiro digital emitido pelo governo.

“É importante ressaltar a influên-
cia do contexto local. Estamos acom-
panhando o grande entusiasmo com o 
PIX, que pode ter influenciado positiva-
mente a percepção acerca da digitaliza-
ção, deixado a população mais aberta e 
interessada por uma criptomoeda de 
um Banco Central”, analisa Sertã.

Apesar das altas pontuações para 
uso futuro de CBDC, os entrevistados 
expressaram níveis mistos de entu-
siasmo por soluções de identidade 
digital em substituição às carteiras de 
identidade físicas, algo que se torna-
ria pré-requisito para o uso geral de 
CBDC. Novamente, os brasileiros e 
os chineses se mostram entusiastas 
da digitalização em comparação com 
outros mercados - 57% dos consumi-
dores no Brasil e 70% dos consumi-
dores na China indicaram preferência 
por carteiras de motorista digitais, 
por exemplo. Já cerca de 71% dos en-
trevistados nos EUA e na Alemanha 
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indicaram uma preferência por por-
tar uma carteira de motorista física 
em vez de uma versão digital.

Essa descoberta pode indicar uma 
maior prontidão para soluções digitais 
em países não pertencentes à OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico) e ressalta uma 
tensão com um futuro sem dinheiro nos 
EUA e na Alemanha, em países em que 
o conforto advindo dos pagamentos di-
gitais pode se aplicar à noção de CBDC, 
mas não necessariamente à identidade 
digital. A ampla adoção da identidade di-
gital provavelmente exigirá mais ações 
de marketing e educação dos setores 
público e privado no Ocidente.

DINHEIRO AINDA É O MÉTODO 
PREFERIDO DE PAGAMENTO

Com a aceleração da digitalização, 
incluindo compras online e pagamentos 
sem contato (contactless), muitos es-
peravam que a pandemia de COVID-19 
acabasse com o domínio do dinheiro. No 
entanto, o dinheiro continua a ser impor-
tante e resiliente: os entrevistados pela 
pesquisa relataram que usam dinheiro 
físico ou moedas para pagar por itens do 
dia a dia em quase 50% das situações. No 
Brasil, o índice fica na casa de 38%.

Os resultados agregados da pesqui-
sa indicam que a pandemia diminuirá o 
uso de dinheiro, mas talvez não tão dras-
ticamente como alguns especialistas 
previram. Embora uma preponderância 
de entrevistados nos quatro mercados 
esteja usando menos dinheiro agora 
devido à COVID-19 e queira usar me-
nos dinheiro daqui para frente (Figura 
3), houve uma sólida minoria que indi-
cou querer usar mais dinheiro em 2021 
(26% dos respondentes brasileiros). 
Parte desse desejo poderia ser interpre-
tado como entusiasmo por voltar a uma 
certa normalidade no pós-pandemia.

Para transações presenciais, o di-
nheiro continua sendo a forma de pa-
gamento preferida em geral, embora os 
consumidores mais jovens relatem um 
uso relativamente maior de pagamentos 
eletrônicos. Em conjunto, essas desco-

bertas indicam que, mesmo enquanto a 
sociedade caminha para o fim do dinhei-
ro, há razões para acreditar que ele con-
tinuará popular entre os consumidores, 
pelo menos no curto a médio prazo.

Os principais motivos para usar di-
nheiro incluem o fato de ele não sofrer 
cobrança de taxas, a facilidade de uso 
em qualquer lugar, a capacidade de con-
trolar melhor os gastos e o anonimato. 
Essas características do dinheiro são 
importantes para os usuários e devem 
fornecer um contexto importante para 
que possamos considerar as formas fu-
turas de moeda.

“Sabemos que o uso do dinheiro 
físico é ainda uma necessidade, dada a 
grande parcela da população que ainda 
é desbancarizada. Temos de ter isso em 
mente ao pensarmos em soluções que 
fomentem a digitalização, reforçando 
sua simplicidade e compreensão – e 
precisamos ser capazes de continuar a 
promover a democratização dos servi-
ços financeiros”, adiciona Sertã.

POR QUE “TERCEIRA ONDA DE 
INOVAÇÃO FINTECH”? 

Se pensarmos no início dos anos 
2000, podemos traçar o contorno da 
primeira onda de fintechs no contexto 
do estouro da bolha das pontocom; a 
ascensão da internet comercial; a abor-
dagem do governo de Bill Clinton para 
a regulamentação da internet baseada 
em princípios; e a criação de empresas 
como PayPal, Klarna e Xero. A segunda 
onda de fintech começou na esteira da 
crise financeira global em 2008, seguida 
por uma ampla revisão do sistema regu-
latório financeiro dos EUA e a ascensão 

da internet móvel, promovendo o cresci-
mento de start-ups de próxima geração, 
como SoFi, Kabbage e Venmo.

Ao mirarmos adiante, novas capaci-
dades e modelos de negócios serão re-
sultantes de uma série de inovações tec-
nológicas emergentes, como machine 
learning, blockchains e a futura compu-
tação quântica. Os avanços tecnológicos 
estão gerando maior automação e novas 
funcionalidades que mudarão os funda-
mentos e o fornecimento de serviços fi-
nanceiros. Se a fórmula anterior de crise 
combinada com mudanças no ambiente 
regulatório e novas capacidades tecno-
lógicas se mantiver, podemos, de fato, 
estar no início de uma terceira onda de 
inovação em fintech, e haverá grandes 
implicações para consumidores, empre-
sas e governos em todo o mundo.

“A mudança para opções de paga-
mento digital ou mesmo criptomoedas 
emitidas por um Banco Central exige 
uma demonstração clara de seguran-
ça e benefícios associados ao dinheiro, 
como isenção de taxas, usabilidade em 
qualquer lugar, capacidade de controlar 
melhor os gastos e o anonimato”, conclui 
o executivo, lembrando que a questão 
da democratização dos serviços finan-
ceiros é premente.

O PayPal permanece na vanguarda 
da revolução dos pagamentos digitais há 
mais de 20 anos. Ao levar cada vez mais 
tecnologia aos serviços financeiros e ao 
comércio, tornando-os mais convenien-
tes, acessíveis e seguros, a plataforma 
PayPal capacita os mais de 403 milhões 
de consumidores e comerciantes, em 
mais de 200 mercados, para ingressar e 
prosperar na economia global.
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Aumento da SELIC é excessivo e compromete 
recuperação econômica, avalia CNI
Atividade econômica já demonstra sinais de enfraquecimento como resultado, em parte, 
das últimas decisões do COPOM de aumentar a taxa de juros básica da economia

A Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) considera equivocada a de-
cisão do Comitê de Política Monetária 
(Copom), do Banco Central, pela ace-
leração do ritmo de aumento da taxa 
básica de juros (Selic) para 1,50 ponto 
percentual.

 “Os aumentos anteriores da taxa 
de juros já começaram a ter reflexos 
na economia. Percebemos que a ati-
vidade econômica dá sinais de desa-
quecimento e, nos próximos meses, 

os efeitos defasados do aumento da 
Selic vão continuar contribuindo para 
desestimular o consumo e desacele-
rar a inflação”, avalia o presidente da 
CNI, Robson Braga de Andrade.

Segundo ele, com novos aumentos 
expressivos da Selic, “o Banco Central 
põe em risco a recuperação econômi-

ca e aumenta a probabilidade de uma 
recessão em 2022”.

A decisão pelo sexto aumento ex-
pressivo da Selic terá impacto negativo 
sobre as condições de crédito para os 
consumidores e para as empresas, au-
mentará o custo do financiamento e de-
sestimulará a demanda. O pé no freio da 
economia ocorre em um momento ruim, 
quando as empresas ainda se recuperam 
dos efeitos econômicos da pandemia e o 
consumo dá sinais de desaquecimento.
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Vendas reais da indústria paulista caíram 
4,2% em setembro, aponta Levantamento 
de Conjuntura da Fiesp 
A pesquisa Sensor fechou em 50,2 pontos em outubro, indicando 
estabilidade da atividade industrial paulista no mês 

O Total de Vendas Reais da indús-
tria de transformação paulista apre-
sentou queda de 4,2% entre agosto e 
setembro, na série com ajuste sazo-
nal, conforme aponta o Levantamen-
to de Conjuntura da Fiesp/Ciesp. 
Essa é a quinta queda consecutiva 
das vendas, acumulando no período 
redução de 12,1%. 

As Horas Trabalhadas na Produ-
ção ficaram estáveis em setembro, 
crescendo 0,1% sobre agosto, na sé-
rie sem efeitos sazonais. O Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada 
(NUCI), também ficou estável na pas-
sagem de agosto para setembro (-0,1 
p.p), atingindo 81,2%. O NUCI ficou 
1,9 p.p acima da média histórica da 
indústria paulista que é de 79,4%. 

No 3º trimestre, o Total de Vendas 
Reais da indústria paulista registrou 
queda de 7,0% na comparação com 
o trimestre anterior, excluídos os 
efeitos sazonais. Já o NUCI registrou 
avanço de 1,2 p.p e as Horas Traba-
lhadas na Produção cresceram 0,6%. 

O aumento das exportações e o 
processo de reabertura das ativida-
des econômicas, em decorrência do 
avanço da vacinação, continuarão 
a dar impulso para a indústria de 
transformação nesse final de ano. No 
entanto, em um cenário de aumento 
do preço da energia, e os gargalos 
na cadeia de suprimentos em alguns 
segmentos industriais, trarão novos 
desafios para a indústria. 

Adicionalmente, a perda do po-
der de compra causada pela elevada 

inflação ao consumidor e o maior au-
mento da taxa de juros em função da 
elevação da incerteza do cenário fis-
cal também representam riscos para 
a produção industrial. O vigor da ati-
vidade nos próximos meses será de-
terminado pelo balanço final desses 
dois conjuntos de forças. 

SENSOR 

A pesquisa Sensor no mês de ou-
tubro fechou em 50,2 pontos, na série 
com ajuste sazonal, resultado supe-
rior ao de setembro quando registrou 
49,2 pontos. O componente Vendas 
foi o principal fator a contribuir para 
a melhora do indicador geral, apre-
sentando avanço de 5,0 pontos, atin-
gindo 55,5 pontos no mês corrente. 
No entanto, o item que avalia as con-
dições de Mercado está pior em rela-
ção ao último mês, passando de 48,8 
pontos para 48,1 pontos. Números 

acima de 50,0 pontos indicam expan-
são do item, ao passo que, resultados 
inferiores, apontam retração. 

O indicador de Emprego também 
fechou em queda no mês, passando 
de 50,7 pontos para 49,2. O nível de 
Estoque apresentou queda na pas-
sagem de setembro para outubro, 
passando de 48,9 pontos para 46,5 
pontos. Números acima de 50 pontos 
indicam estoque abaixo do desejável, 
ao passo que, números acima de 50 
pontos indicam sobrestoque. 

Por fim, o componente que ava-
lia a intenção de Investimentos re-
gistrou variação mais forte no mês. 
Passou de 43,9 pontos em setembro 
para 49,2 pontos em outubro, eleva-
ção de 5,3 pontos no mês. Todavia, 
como o indicador continua abaixo 
dos 50 pontos, há expectativa de re-
dução dos investimentos.
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Incorporadoras registram aumento de 
69,5% nos lançamentos e de 12,8% nas 
vendas no trimestre móvel 
Resultados expressivos destacam o lançamento de mais de 35 mil unidades entre 
maio e julho deste ano. Já as vendas passaram de 39 mil imóveis no período

O Indicador Abrainc-Fipe do úl-
timo trimestre móvel (maio, junho e 
julho) aponta uma alta de 69,5% nos 
lançamentos de imóveis, ante o mes-
mo período de 2020. Neste intervalo, 
foram lançadas 35.047 unidades ha-
bitacionais. Os dados referem-se ao 
levantamento realizado com 18 em-
presas associadas à entidade. 

Quando considerados os sete pri-
meiros meses de 2021, o indicador 
Abrainc-Fipe mostra que o volume de 
novos imóveis lançados é 58,7% su-
perior ao mesmo período do ano pas-
sado e já totaliza 68.754 unidades. Ao 
somar os últimos 12 meses, encerra-
dos em julho, os números saltam para 
146.508 novas unidades oferecidas 
no mercado, o que corresponde a um 
aumento de 35,4% em relação ao in-
tervalo precedente. 

Os bons resultados também são 
verificados nas vendas: foram comer-
cializadas 39.355 unidades no último 
trimestre móvel (maio, junho e julho). 
O número significa um salto de 12,8% 
quando comparado ao mesmo perí-
odo de 2020. Entre janeiro e julho, 
85.690 unidades foram negociadas, 
representando um crescimento de 
19% sobre igual período do ano an-
terior. Nos últimos 12 meses, 152 mil 
unidades foram vendidas pelas incor-
poradoras, um crescimento de 25,7% 
em relação ao intervalo anterior. 

Segmentos - Os empreendimen-
tos do programa Casa Verde Amare-
la (CVA) representaram 74,8% dos 
lançamentos e 82,7% das vendas 
nos últimos 12 meses. No trimestre 

móvel, houve um aumento na comer-
cialização de imóveis do segmento da 
ordem de 8,9%. Já no acumulado do 
ano, os números subiram 18,5% e, 
nos últimos 12 meses, o crescimento 
foi de 28,4%.

No mesmo sentido, o segmen-
to residencial de Médio e Alto Pa-
drão (MAP) teve no trimestre móvel 
uma elevação nos lançamentos de 
477,7%, se comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2020, e uma alta de 235,6% 
no acumulado ano. Foi observado, 
ainda, uma elevação de 117,1% em 
12 meses. As vendas também apon-
tam para uma subida de 41,7% em 

relação ao mesmo período de 2020; 
23,8% entre janeiro e julho de 2021 
e 16,8% quando considerados os úl-
timos 12 meses. 

"O setor imobiliário segue consis-
tente e os números comprovam isso: 
nos últimos 12 meses foram comer-
cializadas mais de 152 mil unidades 
pelas incorporadoras, o que demons-
tra a solidez e o potencial da ativida-
de no processo de recuperação eco-
nômica brasileira. O nosso horizonte 
é o de crescimento, geração e manu-
tenção de empregos e investimentos", 
destaca Luiz França, presidente da 
ABRAINC. 
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Na hora de alugar um imóvel, 
seja residencial ou comercial, 
uma das maiores dificuldades 
que o inquilino enfrenta é 
oferecer uma garantia que dê 
segurança ao locador, espe-
cialmente quando o aluguel 
atinge valor elevado. A Lei 
do Inquilinato (n° 8.245/91) 
permite que o inquilino ofe-
reça como garantia do cum-
primento de suas obrigações 
contratuais, a fiança, o seguro 
de fiança, títulos de capitali-
zação, caução de 3 meses de 
aluguel ou caução em bens. 
De forma ilógica, a lei veda 
a exigência de mais de uma 
garantia num mesmo contra-
to. A partir de dezembro de 
2005, o inquilino passou a 
poder oferecer também um 
fundo de investimento para 
substituir o fiador, devendo 
seu valor situar-se entre 12 
a 30 meses de aluguel, con-
forme acordo entre locador e 
inquilino.

CARTA DE FIANÇA

Algumas imobiliárias, por ex-
cesso de boa-fé, têm aceitado 
a carta de fiança da empresa 
onde o inquilino trabalha, 
ignorando que essa carta é 
redigida justamente para não 
garantir nada quando ocorre 
a inadimplência. Da mesma 
forma, a caução de três meses 
se mostra também muito frá-

gil como forma de garantir o 
cumprimento do contrato de 
locação que envolve dezenas 
de aluguéis, encargos, repa-
ros e despesas processuais.

A locação é uma das tran-
sações mais complexas que 
existem, pois para regular 
sua contratação foi elabora-
da uma norma especial, de-
nominada Lei do Inquilinato. 
Administrar locações exige 
profissionalismo desde da 
avaliação do valor do aluguel, 
dos cadastros do inquilino e 
seus fiadores culminando na 
redação do contrato que deve 
prever dezenas de circuns-
tâncias conforme as caracte-
rísticas do negócio. 

PARTICULARIDADES  
DA LOCAÇÃO

Cada tipo de negócio tem 
suas particularidades, seus 
“macetes”. Na locação o risco 
de prejuízo é proporcional ao 
profissionalismo empregado 
na condução da locação. A 
lei autoriza propor a ação de 
Despejo e a Cobrança judicial 
com apenas um dia de atraso, 
mas geralmente há tentativas 
amigáveis de recebimento. 
Diante da insistência em não 
pagar as obrigações, a Ação 
de Desejo é geralmente pro-
posta quando o atraso supera 
dois meses. 

Entretanto, essa ação demo-
ra de 9 a 18 meses, caso o 
inquilino não quite o débito 
após se citado. Assim, vemos 
que o risco de prejuízo do 
locador, até que ele consiga 
reaver a posse de seu imó-
vel, pode atingir 21 meses de 
aluguel. Se considerarmos a 
locação de um apartamento 
de R$3.000,00 por mês numa 
ação que demora 18 meses, 
acumulada com a dívida dei-
xada pelo inquilino relativa a 
IPTU, água, energia elétrica e 
condomínio, além dos danos 
à pintura e reparos do imóvel, 
constatamos que o prejuízo 
pode superar facilmente o 
valor de R$110.000,00, ou 
seja, mais de 30 meses de alu-
guel. Por esse motivo é que 
as imobiliárias em geral, não 
aceitam caução e exigem dois 
fiadores com renda suficiente 
para assumir de imediato a 
inadimplência, devendo pelo 
menos um deles ser proprie-
tário de um imóvel quitado, o 
qual configura a real garantia 
de pagamento.

GARANTIA TEM QUE  
SER SÉRIA

A maioria das locações é ga-
rantida por fiadores, sendo 
importante estes terem cons-
ciência de que o art. 39 da Lei 
nº 8.245/91 estipula que a 
garantia se estende até o dia 

Garantias na locação de imóvel 
e suas limitações

Advogado e 
Presidente da 
Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB-
MG; Vice-presidente 
da Comissão 
Especial de Direito 
Imobiliário da OAB 
Federal; Membro 
do IBRADIM-
MG – Instituto 
Brasileiro de Direito 
Imobiliário; Diretor 
da Caixa Imobiliária 
Netimóveis

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br

Carta de fiança, inclusive bancária, pode conter 
surpresas que eliminam a garantia
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em que o inquilino devolver o 
imóvel para o locador. Dessa 
forma, o fiador de uma loca-
ção não pode se furtar de ga-
rantir a locação, tendo o dever 
de cumprir o que foi pactuado.

A fiança está ligada à ideia 
de confiança e geralmente 
decorre do relacionamento 
entre amigos ou parentes.  
Aquele que presta fiança para 
um inquilino o faz de livre e 
espontânea vontade e diante 
disso, o locador espera que na 
ocorrência de inadimplência 
o garantidor aja com serieda-
de e boa-fé até o momento do 
encerramento da locação.

ARMADILHAS – CARTA  
DE FIANÇA EXIGE ANÁLISE 
PRÉVIA

A língua portuguesa é riquís-
sima, possui várias palavras 
semelhantes que podem ser 
utilizadas com sentidos di-
versos, possibilitando inter-
pretações ambíguas, além de 
vocabulário jurídico que exi-
ge conhecimento especializa-
do para interpretar um con-
trato, bem como uma carta 
de fiança.  Além disso, a mo-
rosidade dos procedimentos 
judiciais acaba protegendo o 
devedor, havendo situações 
que estimulam o calote. 

Essa realidade motiva a alta taxa 
de juros e o receio de ser credor 
diante do grande risco jurídico 
dos contratos e dos negócios 
que são concluídos com base na 
sorte, sem a devida cautela. 

Interpretar e avaliar o alcan-
ce de uma Carta de Fiança 
exige grande conhecimento 
das normas do Código Civil 
que regem a garantia fide-
jussória, bem como domínio 
das normas processuais e das 
particularidades que envol-
vem as transações locatícias, 
pois somente assim o locador 
saberá se essa forma de ga-
rantia é viável. Vários são os 
problemas que podem surgir 
numa Carta de Fiança, pois 
não existe um padrão, po-
dendo ser pactuados pontos 
distintos, que às vezes repre-
sentam riscos para o credor, 
tais como: 

Limite de prazo de validade: 
ignora que a Lei do Inquilina-
to prorroga o contrato auto-
maticamente, sendo que con-
forme estabelece o art. 39, a 
garantia deve prevalecer até 
o dia em que o imóvel for de-
volvido ao locador;

Limite de valor: o locador es-
pera que o fiador tenha con-
fiança em seu afiançado, que 
garanta qualquer prejuízo e 
não apenas um valor fixo que 
irá se defasar com o passar do 
tempo diante da inflação;

Garantia condicionada ao 
vínculo empregatício: o loca-
dor não tem qualquer relação 
de emprego com o inquilino. 
Não tem sentido que, se o in-
quilino romper seu contrato 
de trabalho, tal ato deixe a 
locação sem garantia. Será 
justamente na hora que o in-

quilino perder o emprego e a 
condição de pagar que o loca-
dor mais precisará da garan-
tia do fiador, que tentará fugir 
do cumprimento de sua obri-
gação alegando que só garan-
tiria se pudesse descontar do 
salário do inquilino.

Regras para o processo de co-
brança: a carta às vezes impõe 
uma série de regras e procedi-
mentos, com prazos imprati-
cáveis, que se não cumpridos 
geram a perda da fiança;

Diante da terminologia jurídi-
ca complexa, além das regras 
do processo civil, muitas ve-
zes o credor aceita a carta de 
fiança sem compreender os 
reflexos de algumas expres-
sões ou as condicionantes 
que acabam acarretando di-
ficuldades em receber os cré-
ditos decorrentes da inadim-
plência do afiançado.

Dessa forma, cabe aos locado-
res e às administradoras de 
imóveis repudiarem a “Car-
ta de fianças” elaborada de 
maneira a criar justificativas 
para o banco ou o fiador dei-
xar de arcar com a obrigação.

Se a empresa deseja ser fia-
dora de alguém que lhe inte-
ressa ou de seu funcionário, 
basta assinar o Contrato de 
Locação, como faz qualquer 
fiador que realmente confia 
em seu afiançado. A serieda-
de e a boa-fé devem reger to-
das as relações, em especial, 
os contratos.
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Empreendedorismo aquece a 
economia e transforma vidas
A quantidade de microempreendedores aumentou 18% em um ano em Minas Gerais, que 
é o terceiro estado em quantidade de MEIS, segundo dados do SEBRAE/MG. E os ganhos 
vão além da conquista da renda. Conheça histórias de superação por meio do trabalho

“Empreender me deu o rumo da 
minha vida! Sou independente, ati-
va e estou prestes a me casar, conta 
Lydia Lydia Minori, 40 anos, que tem 
paralisia cerebral. Ela anda, fala e se 
move com dificuldade, mas sai de 
casa todos os dias com sua maleta 
de produtos cosméticos e de bem-
-estar para trabalhar. Sozinha, faz as 
vendas e digita os pedidos usando um 
tablet e uma caneta especial. Organi-
za os materiais e tem até um canal no 
youtube. Além dos negócios, dedica-
-se também a evangelizar moradores 
em situação de rua e é escritora. Com 
uma vida assim, claro, inspira que 
convive com ela. 

A coordenadora da equipe de 
Lydia, Célia Bonsucesso Viana, se 
emociona: “Lydia é ótima empreen-
dedora, vende super bem, muito pro-
ativa. O dia a dia dela é difícil, mas ela 
está sempre com um sorriso no rosto. 
A cada segundo, ela vence uma adver-
sidade. Porém, tem sempre uma pa-
lavra generosa de consolo e estímulo 
aos amigos e colegas. Lydia é uma ins-
piração para mim. Tenho certeza será 
uma grande líder” comenta animada. 

Assim como Lydia, muitos bra-
sileiros têm buscado no empre-
endedorismo a oportunidade da 
sobrevivência. O número de micro-
empreendedores aumentou 19% 
em um ano, de acordo com dados do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae Minas), 
que registrou a criação de 204.748 
MEIs em um ano, ficando atrás ape-
nas de São Paulo (517.993) e do Rio 
de Janeiro (218.461). De acordo com 
o Sebrae Minas, foram abertos 36.037 
MEIs, com o número de registros sal-

tando de 198.636, em março de 2020, 
para 234.673, em março de 2021 – 
um crescimento de 18,1%.

O mercado de marketing multiní-
vel tem sido um dos mais procurados 
por quem quer começar a empreen-
der. Segundo dados da Associação 
Brasileira de Empresas de Vendas 
Diretas (ABEVD), somente em 2020, 
ano mais severo da pandemia do novo 
Coronavírus, foram comercializados 

bilhões de itens (produtos e serviços) 
por venda direta no Brasil, que gera-
ram um volume de negócios cerca de 
R$ 50 bilhões, ou seja, 10,5% maior 
que 2019. A força de vendas também 
cresceu 5,5% em 2020, ultrapassan-
do 4 milhões de empreendedores que 
atuam como revendedores diretos 
das empresas.

O aposentado Geraldo Avelar, 74 
anos, é um deles. Há alguns anos ele 
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não tinha cesso a tecnologia e nunca 
tinha pensado que trabalharia pelo 
whatsapp, faria cursos online e reu-
niões virtuais. Geraldo conta que pre-
cisava complementar a renda quando 
começou a vender produtos no mer-
cado de vendas diretas. E encontrou 
no empreendedorismo um novo sen-
tido para sua vida.

“Eu vivia com imunidade baixa e 
frequentes falhas na memória. Para 
começar a fazer uma renda extra, 
precisei aprender a mexer no celu-
lar, no computador e hoje já lido com 
mais facilidade com a internet. Foi o 
empreendedorismo que me animou, 
pois voltei a ter uma ocupação e hoje 
em dia levanto cheio de disposição. 
Até minha memória já agradece”, 
brinca. Em breve, contará com sua 
esposa, Elaine, que se aposentará e 
juntos trilharão esta carreira.

Para Vera Rocha dos Prazeres, 
empreender foi como se libertar. “Eu 

estava no pior momento da minha 
vida, com uma fratura na perna cau-
sada pelo meu ex-marido, com quem 
vivia um relacionamento abusivo. 
Deprimida, com autoestima no chão. 
Entrei para o mundo dos negócios 
de vendas, conquistei minha inde-
pendência financeira e pude sonhar 
novamente. A empresa onde traba-
lho ainda me rendeu um casamento: 
foi onde conheci o atual esposo com 
quem hoje compartilho a vida”, relata 
emocionada.

No ano passado, o Brasil bateu o 
recorde histórico da quantidade de 
empreendedores da história nacional 
chegando a 52 milhões de brasileiros 
que possuem negócio próprio, segun-
do levantamento da Global Entrepre-
neurship Monitor, GEM. E cerca de 
30% do PIB anual veio daí. A holding 
mineira AKMOS, onde as histórias aci-
ma se cruzam, é exemplo de empresa 
que onde o empreendedorismo teve 
resultados acima da média em 2021. 

Segundo dados do balanço semestral 
deste ano, o crescimento da empresa 
foi 32% maior que em 2020 e o maior 
dos últimos cinco anos.

Para Eduardo Soares, gerente de 
Marketing da AKMOS, esse cresci-
mento está baseado no olhar atento 
da empresa aos clientes e aos empre-
endedores: “Completamos em agosto 
12 anos de mercado com a certeza de 
que empreender é mais que produzir 
números que movimentam a nossa 
economia. É transformar realidades, 
mudar histórias de vida, garantir a 
autonomia financeira e profissional, 
ajudando a driblar momentos desa-
fiadores. Inovar envolve a transfor-
mação das pessoas, não apenas da 
indústria. Oferecemos qualificação, 
treinamentos, desenvolvemos líderes 
e todas nossas ações de qualificação 
profissional passam pelo desenvol-
vimento da autoestima do indivíduo. 
Sem isso, nada acontece plenamente” 
completa.
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Realizada maior venda de fazenda 
da história, por R$ 589 milhões
Fazenda Alto Taquari foi vendida por valores superiores às avaliações 
internas e externas e tem uma TIR esperada de 19,9%

A BrasilAgro anunciou a venda da 
Fazenda Alto Taquari, em Mato Gros-
so, por R$ 589 milhões, a maior nego-
ciação da história da companhia. Com 
esta quantia, a empresa, especializa-
da na compra e venda de proprieda-
des rurais e na produção de alimen-
tos, fibras e bioenergia, superou, em 
valores não corrigidos, o IPO reali-
zado em 2006, quando arrecadou R$ 
582 milhões.

A comercialização foi comunicada 
ao mercado por meio de um Fato Rele-
vante, documento que traz detalhes da 
área vendida, de 3.723 hectares, sendo 
2.694 hectares úteis. Segundo a dire-
toria da empresa, cada hectare útil foi 
negociado a 1,1 mil sacas de soja.

Localizada no município de Alto 
Taquari, a propriedade foi comprada 
pela BrasilAgro em 2007, com área 
total de 5.103 hectares, e produz ca-
na-de-açúcar e grãos, segundo balan-
ço trimestral.

"A negociação desta área da Alto 
Taquari reforça a expertise da Brasi-
lAgro na gestão combinada do imo-
biliário e da produção de alimentos 
com responsabilidade e sustentabili-
dade, já que os investimentos feitos 
nos últimos anos levaram uma valori-
zação da terra, permitindo uma ven-
da acima do valor de avaliação e com 

uma TIR (Taxa Interna de Retorno) 
esperada de 19,9%", destaca André 
Guillaumon, CEO da BrasilAgro.

No último balanço, divulgado em 
agosto, a Alto Taquari valia R$ 356,9 
milhões, segundo avaliação interna, 
e R$ 301,4 de acordo com projeção 
independente. O documento sina-
lizava que a companhia reunia, em 
julho, R$ 3,4 bilhões em portfólio de 
fazendas.

Antes desta venda da Fazenda 
Alto Taquari, a empresa já havia ne-
gociado, em valor de sacas de soja por 
hectare útil, outras três partes, nos 
últimos três anos, de 103 (2018), 85 
(2019) e 105 hectares (2020). 

"A entrega da posse das áreas e, 
consequentemente, o reconhecimen-
to da receita de venda, será realizada 
em duas etapas. Sendo, 2.566 hectares 
(1.537 ha úteis) em outubro de 2021, 
no valor de aproximadamente R$ 
336,0 milhões e 1.157 hectares úteis 
em setembro de 2024, no valor de 
aproximadamente R$ 253,0 milhões", 
informa a diretoria da BrasilAgro.

    O comprador da área já realizou 
o pagamento da primeira parcela, de 
R$ 16,5 milhões, e ainda este ano pa-
gará outros R$ 31,4 milhões. O "saldo 
remanescente é indexado em sacas 

de soja com pagamentos anuais com 
prazo médio de 3,9 anos", explica o 
Fato Relevante.

"Esta venda é um marco para a 
Companhia, não só pelo tamanho, 
mas principalmente pela capacidade 
de geração de valor, otimizando os 
retornos operacionais e imobiliários, 
aproveitando o bom ciclo das com-
modities", destaca Gustavo Lopez, 
diretor administrativo e de relações 
com investidores da BrasilAgro, no 
documento ao mercado.

Com esta negociação, todas as 
áreas de chapada da Fazenda Alto Ta-
quari foram vendidas, permanecendo 
no portfólio da empresa 1.308 hecta-
res, 809 úteis, que estão produzindo 
cana-de-açúcar. Segundo o documen-
to ao mercado, a área remanescente 
possui características de solo e altitu-
de diferentes.

OUTRA VENDA

Esta é a segunda venda de fazen-
da anunciada pela BrasilAgro neste 
trimestre. No mês passado, a compa-
nhia comercializou, por R$ 130,1 mi-
lhões, parte da Fazenda Rio do Meio, 
localizada no município de Correnti-
na, na Bahia. O valor foi equivalente 
a 250 sacas de soja, cerca de R$ 45,5 
mil, por hectare útil.
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Levantamento da Conab indica um volume 
de produção de 288,61 milhões de toneladas 
de grãos na safra 2021/22

A nova safra brasileira de grãos 
deve apresentar uma recuperação no 
ano agrícola 2021/22. A estimativa é 
que o crescimento seja em torno de 
14,2%, o que representa um acréscimo 
de 35,87 milhões de toneladas em rela-
ção ao volume obtido no ciclo anterior. 
Caso se confirme as previsões, a produ-
ção total deve ficar em 288,61 milhões 
de toneladas, atingindo um novo recor-
de para a agricultura nacional. As infor-
mações estão no 1º Levantamento da 
Safra Grãos 2021/22, divulgado nesta 
quinta-feira (7) pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab).

A soja continua como o grande 
destaque dentre as culturas. A oleagi-
nosa apresenta tendência de aumento 
tanto de área cultivada como de pro-
dução. De acordo com os dados levan-
tados pela Companhia, a área a ser 
semeada tende a passar de 38,9 mi-
lhões de hectares para 39,91 milhões 
de hectares, um ligeiro acréscimo de 
2,5%. De acordo com os dados da Co-
nab, o plantio já teve início nos estados 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. As ativida-
des seguem em ritmo mais acelerado 
em comparação ao mesmo período 
do ano passado. A expectativa é que a 
produção atinja 140,75 milhões de to-
neladas, o que mantém o país como o 
maior produtor mundial do grão.

Já para o milho, a tendência é de 
recuperação nas produtividades. Além 
disso, os preços elevados do cereal no 
mercado incentivam o cultivo pelos 
produtores. Apenas para a primeira 
safra do cereal se espera um aumento 
de 1,6% na área plantada, podendo 
chegar a 4,41 milhões de hectares. A 
produtividade, neste primeiro mo-
mento, é estimada em 6.416 quilos por 
hectare, resultando em uma produção 

de 28,3 milhões de toneladas.  No so-
matório para as três safras do produto, 
a Companhia espera uma produção de 
116,3 milhões de toneladas.

Importantes para o consumo di-
ário dos brasileiros, a dupla arroz e 
feijão, de acordo com as estimativas 

iniciais, apresentam produções que 
garantem o abastecimento no merca-
do interno. Para o primeiro produto, 
a produção deve se manter relativa-
mente estável em torno de 11,6 mi-
lhões de toneladas. Já a leguminosa, 
tende a apresentar um ligeiro cresci-
mento de 0,8% na área a ser semeada 
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na primeira safra. Como o produto é 
cultivado ao longo do ano, o volume é 
ajustado dentro do próprio ano safra. 
A estimativa é que a produção total de 
feijão chegue a 2,97 milhões de tone-
ladas, somando-se as três safras.

No caso do algodão é esperado um 
aumento de 10,2% na área plantada 
da cultura, totalizando 1,51 milhão 
de hectares cultivados. A produção de 
pluma tende a ser de 2,67 milhões to-
neladas, volume próximo ao registra-
do na safra 2018/19. Entre as culturas 
de inverno, destaque para o trigo. A sa-
fra 2021 ainda está sendo colhida, com 
índice de colheita chegando a 22,6%. O 
volume esperado para produção neste 
ano é de 8,19 milhões de toneladas.

ÁREA

Para a nova safra 2021/22, a esti-
mativa da área a ser cultivada no país 
é de 71,5 milhões de hectares, uma 
previsão de crescimento de 3,6% em 
relação ao registrado em 2020/21. 
Esse crescimento é impulsionado 
principalmente pelas culturas de soja 
e milho 2ª safra. Para este novo ano 
agrícola, o cultivo das culturas em 
sucessão à colheita das culturas de 
primeira safra soma cerca de 21,5 mi-
lhões de hectares. Com isso, para to-
das as culturas cultivadas para a pro-
dução de fibras e grãos, são utilizados 
cerca de 50 milhões de hectares.

Mercado – A partir deste levan-
tamento, a Conab irá informar dois 
quadros de suprimentos para algodão, 
arroz, feijão e milho. Essa dupla infor-
mação será apresentada até o final da 
comercialização da safra 2020/21. No 
caso do milho, por exemplo, os dois 
quadros serão apresentados até feve-
reiro do próximo ano, quando se en-
cerra a 3ª safra do cereal.

Em relação ao mercado externo, o 
algodão em pluma e a soja seguem com 
cenário positivo. Neste levantamento, a 
Companhia manteve o volume previsto 
de 2,1 milhões de toneladas para a ex-
portação da fibra de algodão na safra 

2020/21 e houve uma amena redução 
para os embarques previstos de soja 
para o período, que ficou estimado em 
84,3 milhões de toneladas.

Mais especificamente sobre o mi-
lho, a partir dos efeitos do clima na 
produção e da reversão do destino de 
contratos de exportação para o mer-
cado doméstico, a expectativa é de 
queda nas exportações em relação ao 
ano safra anterior, sendo mantida a es-
timativa de 22,0 milhões de toneladas 
exportadas do grão. Da mesma forma, 
a projeção de importação manteve-se 
inalterada em 2,3 milhões de toneladas. 

Quanto ao trigo, a Companhia es-
pera aumento de produção aliado ao 
incremento do consumo interno em 
3,8% para esta nova safra. O cenário 
é favorável, de modo que os estoques 
de passagem estarão em níveis mais 
confortáveis, sendo que a previsão é 
que fechem o ano em 1,09 milhões de 
toneladas, apresentando uma clara 
tendência de recomposição após duas 
safras de volumes reduzidos.

Em relação aos preços pagos aos 
produtores nas principais praças, 
observou-se, no mês de setembro em 
comparação com o mês de agosto, uma 
redução de 2,0% para o arroz no RS, 
queda de 6,1% nas cotações do feijão 
cores SP e estabilidade no feijão pre-

to PR. Preços estáveis também para o 
trigo no PR e soja no MT e no PR. Em 
MT, foi registrado queda de 7,8% nos 
valores de milho e um ligeiro aumento 
de 1,4% nos preços do algodão.

MONITORAMENTO DA SOJA

Durante o webinário sobre 1º Le-
vantamento da safra de Grãos, a Conab 
também apresentou os resultados do tra-
balho de mapeamento da soja nos esta-
dos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Rondônia. Realizada em parceria 
com o Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), a iniciativa visa aprimorar 
a metodologia da estimativa da Conab. 

A expectativa é que a Companhia 
realize o mapeamento da oleaginosa 
da safra 2021/22 nas regiões produ-
toras do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia (MATOPIBA).

Em relação aos preços pagos aos 
produtores nas principais praças, 
observou-se, no mês de setembro em 
comparação com o mês de agosto, uma 
redução de 2,0% para o arroz no RS, 
queda de 6,1% nas cotações do feijão 
cores SP e estabilidade no feijão pre-
to PR. Preços estáveis também para o 
trigo no PR e soja no MT e no PR. Em 
MT, foi registrado queda de 7,8% nos 
valores de milho e um ligeiro aumento 
de 1,4% nos preços do algodão.
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Produtora do Campo das Vertentes é 
a campeã do 13º Concurso Estadual 
do Queijo Minas Artesanal
O 2º e o 3º lugares da competição foram conquistados por queijos da região de Araxá
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O queijo Jacuba, produzido por 
Maria Teresa Viana Boari, do muni-
cípio de Coronel Xavier Chaves, na 
região do Campo das Vertentes, foi o 
vencedor do 13º Concurso Estadual 
do Queijo Minas Artesanal. O resul-
tado foi anunciado na tarde desta 
quarta-feira (20/10) em um evento 
virtual, transmitido ao vivo pelo ca-
nal da Emater-MG no YouTube e que 
pode ser visto no link youtube.com/
ematerminas.

O melhor Queijo Minas Artesanal 
do Estado em 2021, segundo os ju-
rados do concurso, se destacou pelo 
aroma agradável e pelo sabor adoci-
cado, além de excelente textura. No 
julgamento às cegas, realizado no dia 
6 de outubro, no Restaurante Escola 
do Senac Minas, o produto alcançou 
1.029,9 pontos no quesito sabor e 
aroma, de um total de 1.225 pontos. 
A pontuação total foi de 2.964,8 pon-
tos, de 3.500 pontos distribuídos pelo 
grupo de 35 jurados. “Muita gratidão, 
porque é muito trabalho envolvido. É 
muito difícil chegar aqui, mas a gente 
conquistou”, comemorou a produtora 
Maria Teresa.

Os segundo e terceiro lugares da 
competição foram para queijos da 
região de Araxá, produzidos, respec-
tivamente, por Reginaldo José Lemos, 
do município de Santa Juliana, e por 
Reinaldo Antônio de Lima, do muni-
cípio de Araxá. 

Neste ano, disputaram o título de 
melhor do estado 132 queijos, das 
oito regiões caracterizadas como pro-
dutoras do Queijo Minas Artesanal 
(Araxá, Campo das Vertentes, Canas-
tra, Cerrado, Serras da Ibitipoca, Ser-
ra do Salitre, Serro e Triângulo Minei-
ro). A comissão organizadora recebeu 
também inscrições dos municípios de 
São João Evangelista, Guanhães, Entre 
Rio de Minas e Porteirinha, que estão 
fora das regiões caracterizadas, mas 
todos são registrados junto ao Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária (IMA).

O Concurso Estadual do Queijo 

Minas Artesanal é promovido pelo 
Governo do Estado, por meio da Em-
presa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG), vinculada à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, com o objetivo de estimular 
a produção de queijos de qualidade, 
promover a divulgação entre consu-
midores e incentivar a legalização das 
queijarias.

O diretor-presidente da Emater-
-MG, Otávio Maia, agradeceu aos 
produtores inscritos, aos jurados e 
aos técnicos da empresa, que viabili-
zaram a realização do concurso. Ele 
destacou também a parceria do Senac 
Minas, que ofereceu suas instalações 
para o julgamento dos mais de 130 
queijos, que foram avaliados durante 
um dia inteiro. De acordo com Maia, 
o concurso é resultado de um es-
forço conjunto de todo o sistema de 
Agricultura do Estado. “Ninguém faz 
nada sozinho. Temos que ressaltar 
o trabalho da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária (Epamig) e do Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA), no 
desenvolvimento da cadeia produtiva 
do leite e do queijo, com qualidade e 
segurança para os consumidores”.

A secretária de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ana Valentini, participou do even-
to por meio de um vídeo, em que 
cumprimentou os participantes e 
ressaltou a relevância da competi-

ção. “Este concurso desempenha um 
papel fundamental no segmento dos 
queijos artesanais no Estado. Além 
de reconhecer o empenho do produ-
tor em preparar um queijo de quali-
dade, eventos como esse valorizam 
a importância econômica, social e 
cultural de produtos com a marca de 
Minas Gerais”, afirmou.

O governador Romeu Zema, que 
também enviou um vídeo apresen-
tado durante a live de premiação do 
concurso. Ele parabenizou os ven-
cedores, que, segundo ele, “mantêm 
viva uma tradição tão mineira, que é 
passada de geração em geração”.

Zema se dirigiu também aos pro-
fissionais da Emater-MG. “Parabéns 
também aos técnicos, que seguem 
lado a lado dos produtores, promo-
vendo o desenvolvimento sustentável 
do setor agropecuário no Estado”, dis-
se o governador. 

O Queijo Minas Artesanal é pro-
duzido a partir de leite de vaca cru, 
ordenhado na mesma propriedade 
onde fica a queijaria. A iguaria, além 
de seu sabor especial, se destaca por 
ser um dos representantes mais tí-
picos da história mineira, com seu 
modo de preparo sendo passado en-
tre gerações. O modo artesanal da 
fabricação foi registrado como patri-
mônio cultural imaterial brasileiro 
pelo Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan).
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Sustentabilidade é prioridade 
para o agro mineiro

“A transferência de tecnologias que 
aliem ganho de escala e preservação, 
e o incentivo às iniciativas de susten-
tabilidade nas cadeias agropecuárias 
precisam estar entre as prioridades 
do setor produtivo e das políticas pú-
blicas. Só assim potencializaremos a 
competitividade do nosso agronegócio 
no mercado global hoje. E o garantire-
mos assim para as gerações futuras”. 

O alerta foi apresentado pelo re-
cém-eleito presidente do Sistema FA-
EMG/SENAR /INAES, Antonio de Sal-
vo, durante reunião de lideranças do 
setor realizada no dia 19 de outubro 
último, na sede do Governo de Minas. 
O Workshop Diretrizes para as Políti-
cas Públicas frente às Oportunidades 

do Agronegócio foi promovido pela 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
dentro das comemorações pelos seus 
130 anos de fundação.

Especialistas de diferentes seg-
mentos e entidades apresentaram 
expectativas e contribuições à for-
mulação de políticas públicas para o 
setor. Temas como crédito rural, ino-
vação tecnológica, assistência técnica 
e apoio à comercialização estiveram 
no foco das propostas apresentadas 
pelos participantes à Secretária de 
Agricultura, Ana Valentini.

“Precisamos mudar a imagem do 
agro e levar ao público urbano e aos 

mercados internacionais os fatos reais 
do que acontece no campo. O produtor 
rural é o principal interessado na pre-
servação do meio ambiente e dos recur-
sos naturais, que são sua fonte de renda. 
Produzimos alimentos usando cada vez 
mais tecnologia e sustentabilidade, e 
essa produção precisa ser apoiada em 
nosso país” – destacou Antonio de Salvo. 

Engenheiro agrônomo e pecua-
rista de corte, o futuro presidente da 
FAEMG é conhecido por, trabalhar, em 
suas propriedades, com Sistemas de 
Integração Lavoura-Pecuária-Flores-
ta (ILPF), seguindo o protocolo Carne 
Carbono Neutro (CCN). A posse da 
nova diretoria da Federação será no 
final de novembro.
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Preço do leite no Brasil supera 
cotação internacional

Os preços dos produtos lácteos 
no mercado externo, de acordo com a 
plataforma Global Dairy Trade (GDT), 
sinaliza recuperação. Segundo afir-
mou o analista da Embrapa Gado de 
Leite, Lorildo Stock, durante a reu-
nião mensal de conjuntura do CILeite 
(Centro de Inteligência do Leite da 
Embrapa Gado de Leite), ocorrida 
em outubro, o principal fator para 
a recuperação dos preços é a ativi-
dade da economia mundial, após a 
Pandemia. Segundo Stock “o ano de 
2021 começou com aumentos nos 
primeiros quatro meses em mais de 
23%, puxados pela demanda chinesa, 
baixo nível de estoque mundial, e por 
uma menor oferta dos países expor-
tadores”. Em setembro a valorização 
do preço internacional do leite foi de 
3,3% em relação a agosto, cotado a 
um valor bruto de US$ 0,43/kg. 

“Com a vacinação e o controle da 
pandemia de Covid-19 no mundo, há 
uma forte recuperação da demanda”, 
diz Stock. O aumento do consumo, 
principalmente na China – o maior im-
portador mundial de lácteos – vem pu-
xando a cotação para cima. “Soma-se 
a isso, o crescimento em menor ritmo 
da produção dos Estados Unidos, que 
afeta a oferta”, explica o analista.

No Brasil, o preço líquido do litro 
de leite ao produtor chegou a quase o 
equivalente a 0,46 centavos de dólar, 
valor acima da cotação internacional 
em 14%. Pesquisadores e analistas 
do CILeite explicam que o índice no 
mercado interno, embora ainda este-
ja influenciado pela entressafra que 
terminou em setembro, reflete prin-
cipalmente o aumento dos custos de 
produção. Glauco de Carvalho, tam-
bém pesquisador da Embrapa Gado 
de Leite, argumenta que os preços 
das commodities agrícolas atingiram 
o maior nível desde outubro de 2015.

Os preços internacionais da soja 
e do milho influenciam diretamente 
nos custos de produção do leite. Mas, 
no caso brasileiro, utilizando dados 
atualizados do Instituto de Economia 
Agrícola, a cotação do milho nos pri-
meiros nove meses de 2021 fechou a 
R$ 1,52/kg, em média. Isso represen-
ta o dobro em relação à média histó-
rica 2018/2020.  

A soja teve um aumento menor, 
mesmo assim está 50% a mais do que 
a média histórica, em R$ 3,00/kg.

Carvalho afirma, porém, que os 
custos estão altos em todo o mundo e 
não se limitam ao preço dos grãos, que 
compõem a ração do rebanho. “O frete 
do transporte marítimo também está 
elevado, devido ao aumento da deman-
da mundial. Além disso, precisamos 
considerar a cotação do petróleo, pro-
vocando aumento dos combustíveis em 
todo o mundo”, diz o pesquisador.

Outro fator identificado pela ele-
vação dos custos, e que ganhou desta-
que nas últimas semanas refere-se a 

baixa oferta de fertilizantes no mun-
do. O Brasil é um grande importador 
de fertilizantes, principalmente de 
potássio. Na pecuária de leite, o fer-
tilizante impacta na produção de vo-
lumoso. Para os analistas e pesquisa-
dores da Embrapa, há uma demanda 
maior de modo geral no mundo e a 
China, grande produtor desse insu-
mo, teve que reduzir a produção para 
se adequar aos novos parâmetros de 
emissão de carbono.

No caso dos preços de lácteos no 
Brasil, há um certo desaquecimento 
da demanda, embora o preço do li-
tro de leite pago ao produtor esteja 
mais caro internamente do que no 
mercado internacional, está entran-
do menos leite importado no país. A 
baixa demanda, aliado ao fim da en-
tressafra, está tornando o produto 
mais barato no atacado: em 15 dias, 
o preço do litro de leite UHT (caixi-
nha) caiu de R$3,63 para R$3,44. No 
varejo, a caixinha de leite, que custava 
R$4,28 chega a ser vendida a R$4,19 
e o preço deve cair mais nas próximas 
semanas.
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Embrapa: produtividade da pecuária 
leiteira cresceu 64% em uma década

A produtividade na pecuária lei-
teira alcançou média de 2,1 mil litros/
animal/ano no país em 2020, alta de 
2,4% ante 2019. Em uma década, o 
avanço foi de 64%, informou o Centro 
de Inteligência do Leite da Embrapa 
Gado de Leite. O resultado é fruto de 
investimentos em seleção de animais 
com genética superior e avanços no 

manejo e em gestão, dizem os pesqui-
sadores.

Por regiões, o Sul do país liderou 
em produtividade no ano passado ao 
atingir média de 3,6 mil litros/ani-
mal/ano, seguido pelo Sudeste (2,5 
mil litros), e pelo Centro-Oeste (1,6 
mil litros).

Já no ranking por Estados, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná 
lideraram a lista, seguidos por Minas 
Gerais e Alagoas, segundo a Embra-
pa. O levantamento utilizou dados de 
pesquisa recente do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fonte: FORLAC - Feira para 
Indústria de Lácteos

Freepik.com
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Laticínios Betânia e Embaré 
vão unir operações
A cearense Betânia e a mineira Embaré, que é dona da marca Camponesa, vão 
fundir suas operações com o objetivo de ganhar fôlego para uma expansão 
nacional no segmento de produtos lácteos

A união resultará em uma compa-
nhia com faturamento de mais de R$ 
3 bilhões por ano, que vai disputar o 
segundo lugar no ranking das maio-
res empresas do país em captação de 
leite com a suíça Nestlé. A liderança 
entre as companhias com números 
conhecidos é da Laticínios Bela Vista, 
dona da Piracanjuba.

A transação está sendo costurada 
pelo fundo de private equity Arlon, 
que em 2017 comprou uma fatia so-
cietária de 20% na Betânia. O acordo 
deverá ser anunciado nos próximos 
dias, e sua conclusão dependerá do 
aval do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade).

Nem Betânia (que tem o empre-
sário Bruno Girão como acionista 
majoritário) nem Embaré (controla-
da pelas famílias Antunes e Schimdt) 
quiseram comentar o assunto. O Ar-
lon também não se pronunciou.

O mercado de lácteos cresceu 
6,6% no ano passado no Brasil e fa-
turou R$ 26,6 bilhões, de acordo com 
dados da Euromonitor.

A líder no segmento é atualmente a 
Laticínios Bela Vista, de acordo com le-
vantamento anual da Leite Brasil. A em-
presa faturou R$ 6,5 bilhão no ano pas-
sado e captou 1,8 bilhão de litros de leite.

Juntas, Betânia e Embaré pro-
cessaram pouco mais de 1 bilhão de 
litros de leite no ano passado. A com-
panhia resultante da fusão deverá 
acirrar a disputa com Nestlé, que está 
segundo lugar no ranking após enco-
lher entre 2019 e 2020. No ano pas-
sado, a multinacional suíça processou 

1,3 bilhão de litros de leite, queda de 
14,6% na comparação anual.

PRESENÇAS REGIONAIS

Com fortes presenças regionais, 
Betânia e Embaré devem manter suas 
marcas. A empresa cearense deu um 
salto nos últimos cinco anos, dobran-
do de tamanho. No ano passado, ela 
faturou R$ 1,2 bilhão, alta de 10,7% 
ante 2019. O lucro líquido foi de R$ 
71,4 milhões, contra R$ 34 milhões 
no ano anterior.

Recomprada da Parmalat há 21 
anos, a Betânia capta 1,1 mil litros de 
leite por dia de centenas de pequenos 
produtores regionais, em 130 cidades 
nordestinas, de acordo com informa-
ções que constam em seu site. Pelo 
dado, é possível estimar que a capta-
ção anual da empresa está em cerca 
de 400 milhões de litros de leite.

Com cinco fábricas no Nordeste e 
12 centros de distribuição, a Betânia 
é líder na categoria longa-vida (UHT) 
e iogurte na região. Neste mês, a em-
presa inicia as operações da sua pri-
meira fábrica de leite em pó, localiza-
da em Morada Nova, no Ceará.

A Embaré é a quinta maior marca 
em leite em pó, com 4% de participação 
de mercado, de acordo com a Euromoni-
tor. À frente da empresa nesta categoria 

estão a Nestlé (43%), a francesa Lactalis 
(26,3%), a Laticínios Bela Vista, (11,2%) 
e a Italac (4,5%). Lactalis e Italac estão 
entre as companhias que não constam 
no ranking de captação de leite.

A Embaré foi criada a partir da 
união das empresas Laticínios Lagoa da 
Prata e Produtos Alimentícios Embaré, 
em 1969. No ano passado, a companhia 
faturou R$ 1,65 bilhão, aumento de 
38% sobre o ano anterior. Na mesma 
comparação o lucro mais do que tripli-
cou, para R$ 73 milhões.

Os produtos lácteos com o rótulo 
Camponesa representam 95% da re-
ceita da companhia mineira, e o restan-
te corresponde a vendas de caramelos 
com marca Embaré. Com sede em La-
goa da Prata, a Embaré possui, ainda, 
fábricas em Santo Antônio do Monte e 
Patrocínio, também em Minas Gerais, 
com capacidade de processamento de 
2,8 milhões de litros de leite por dia. 
Para ampliar a produção de leite em 
pó, a companhia arrendou uma fábrica 
da Quatrelati, em Patrocínio.

Para o período entre 2021 e 2026, 
a Euromonitor projeta um crescimento 
médio do segmento de 1,7% em volu-
me vendido ao ano, e aumento de 3,8% 
em receita — sem incluir a inflação.

As informações são do Valor Econômico, 
adaptadas pela equipe MilkPoint. Fonte: 

Informativo Forlac2022-13.10.2021
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Vallourec anuncia a criação da 
"Vallourec Tubos para Indústria", 
joint venture com o Grupo Açotubo
Com demanda crescente de mercado por novas soluções e qualidade técnica, 
a empresa fornecerá tubos e soluções tubulares para a indústria em geral.

A Vallourec, líder mundial em 
soluções tubulares premium com 
grande atuação no Brasil, anunciou 
o lançamento da empresa Vallourec 
Tubos para Indústria (VTI), uma joint 
venture entre a sua Unidade de Tubos 
Trefilados e Perfilados com a Divisão 
de Tubos Trefilados e Peças do Grupo 
Açotubo. Unindo a qualidade e valor 
de solidez de duas grandes referên-
cias de mercado, o novo negócio terá 
como foco o fornecimento de tubos de 
aço e soluções tubulares para a indús-
tria em geral, especialmente para os 
segmentos automotivo, energia, má-
quinas e equipamentos industriais.

Mais do que nunca, o merca-
do busca confiabilidade de entrega, 
alta qualidade técnica, flexibilidade 
e competitividade em custos, justa-
mente algumas das características 
que tornaram a Vallourec e a Açotubo 
reconhecidas.

“As duas empresas têm uma gran-
de afinidade cultural. A Vallourec re-
força o seu posicionamento junto aos 
setores que já atende, mas ampliando 
o portfólio de produtos com a VTI, 
enquanto a Açotubo aumenta a sua 
participação no ramo industrial. Os 
processos de produção complemen-
tares e a semelhança organizacional 
formaram o cenário ideal para o fe-
chamento da parceria”, explica Rodri-
go Rennó, CEO da VTI.

“No caso da Açotubo, a divisão de 
Tubos de Aço segue com o foco em 
distribuição e continuaremos com-
prando de diversos players de mer-
cado. Já a parte da Divisão de Tubos 

Trefilados e Peças passa a fazer parte 
da VTI, que também poderá fornecer 
para a Açotubo.”, ressalta Bruno Bassi, 
CEO do Grupo Açotubo.

NÚMEROS E PERSPECTIVAS

A divisão societária será de 75% 
da Vallourec e 25% da Açotubo em 
participações, sendo que a gestão 
será feita completamente pela Vallou-
rec. Em relação à estrutura, a empre-
sa terá sede em Minas Gerais, além de 
duas plantas em São Paulo, contando 
com mais de 500 empregados.

A joint venture terá capacidade 
anual de trefilar entre 60 e 70 mil to-
neladas de tubos com e sem costura, 
além das operações de corte, dobra, 
transformação dos tubos em peças e 
componentes. O foco é o mercado na-
cional, mas as exportações também 
fazem parte do plano. “A exportação 
está no DNA da Vallourec e, conside-

rando que o Brasil será o primeiro 
lugar no mundo onde atuaremos com 
os produtos que serão disponibiliza-
dos pela VTI, isso abre possibilidades 
lá fora também”, diz Rodrigo Rennó.

Enquanto o lançamento da VTI 
traz dinamismo ao mercado, os clien-
tes também serão beneficiados. Um 
portfólio mais amplo reduz o esforço 
de compra. Além disso, a união re-
sultará em gestão e operações otimi-
zadas, impactando diretamente em 
maior agilidade e flexibilidade.

“Estamos muito felizes em contar 
com a expertise do Grupo Açotubo 
neste empreendimento, trazendo a sua 
cultura de excelência no atendimento 
aos clientes com transparência e agili-
dade”, declarou o executivo da VTI. “É 
uma honra realizar um projeto com 
uma empresa irmã como a Vallourec. 
Isso traz a segurança que o mercado 
precisa”, finaliza o CEO da Açotubo.

Rodrigo Rennó, CEO da VTI



M U N D O  E M P R E S A R I A L 4 3EDIÇÃO 296 NOVEMBRO 2021
MERCADOCOMUM

“Estamos utilizando conceitos 
de 1970 para construir negócios 
hoje”, afirma Pedro Telles
Com sistema B empresas têm o desafio e objetivo de 
solucionar problemas socioambientais

Estamos chegando em um ecos-
sistema que traz a necessidade do 
sistema B, conta Pedro Telles, Geren-
te de Programas na área de Desen-
volvimento de Negócios do Sistema 
B Brasil, em workshop no II Fórum 
Capitalismo Consciente, promovido 
pelo Instituto Capitalismo Conscien-
te Brasil (ICCB). “Estamos falando de 
mecanismo de mercado, de forças 
de negócios, que as estruturas estão 
pensando em como resolver”, diz o 
especialista.

Quando Freeman escreve um ar-
tigo sobre o crescimento de lucro das 
empresas, mostra como esse pensa-
mento não é mais exercitado hoje. 
“A gente está utilizando conceitos 
de 1970 para construir negócios em 
2020. A transformação que a gente 
está aqui pra propor é que a gente 
saia desse pensamento para todas as 
partes interessadas. Não é não gerar 
lucro para o acionista, é entregar um 
relatório olhando para o todo, para o 
mundo, sem aquele viés. É pensar em 
uma empresa que vai suprir as de-
mandas da sociedade”, diz Telles.

Entre os elementos que qualifi-
cam uma empresa do século XXI es-
tão o Propósito de Impacto Positivo, 
que é a geração de impacto socioam-
biental positivo no curso da ativida-
de econômica lucrativa; Responsa-
bilidade vinculada, que é a inclusão 
de instrumentos na governança para 
qualificar as decisões em prol do im-
pacto social e ambiental, no curto e 
longo prazo, com o engajamento dos 
stakeholders; e o Compromisso com 
a Transparência, que é a mensura-

Pedro Telles, Gerente de Programas na área de Desenvolvimento 
de Negócios do Sistema B Brasil

Divulgação



M U N D O  E M P R E S A R I A L4 4 EDIÇÃO 296NOVEMBRO 2021
MERCADOCOMUM

ção, gestão e publicação do relatório 
de impacto.

De acordo com Telles, as empre-
sas com sistema B são um modelo de 
organização que representa e busca 
promover impacto social e global. 
Hoje, no mundo, existem mais de 4 
mil empresas B certificadas em mais 
de 75 países, de 150 setores e com 
um único objetivo. Estas mantêm 
métricas verificáveis e comparáveis 
de impacto social e ambiental, trans-
parência e prestação de contas. Já 
no Brasil, são mais de 200 empresas 
certificadas com mais de 20 bilhões 
de reais em receita, alguns exemplos 
são a Natura, Avante, Vox e Mãe Terra. 
Além disso, mais de 7400 empresas 
já estão nesse processo em território 
nacional.

A avaliação de impacto dessas 
empresas se inicia com um questio-
nário composto por cinco pilares 
principais: Governança (missão e en-
gajamento; ética e transparência; e 
proteção da missão); Trabalhadores 
(segurança financeira; saúde, bem 
estar e segurança; desenvolvimento 
da carreira; engajamento e satisfa-
ção; participação societária; desen-
volvimento da força de trabalho); 
Comunidade (diversidade, equidade 
e inclusão; impacto econômico; en-
gajamento cívico e doação; geren-
ciamento da cadeia de suprimento; 
desenvolvimento da cadeia de valor; 
desenvolvimento econômico nacio-
nal; compromisso formal de doa-
ção); Meio Ambiente (gerenciamento 
ambiental; ar e clima; água; terra  e 
vida; produtos e serviços ambientais 
benéficos; produtos e serviços que 
conservam recursos); e Clientes (ges-
tão de clientes; produtos ou serviços 
socialmente benéficos; atendimento 
a populações carentes). Esse modelo 
de impacto também protege as em-
presas de greenwashing.

“E só tem uma coisa que é obriga-
tória para toda empresa, é a proteção 
da missão, a gente pede para que as 
empresas insiram isso de maneira 

formal na governança organizacio-
nal, para que isso esteja no contrato 
social da empresa. Precisa escrever 
que tudo que aquela empresa faz, é 
pensando nas pessoas, no meio am-
biente, no social… Essa pergunta é o 
coração da missão e do questionário”, 
conta Telles.

A certificação do sistema B é vá-
lida por três anos e a cada três anos 
muda o questionário. Apesar de o 
questionário ser pago, a certificação 
final é gratuita para as empresas que 
passam com esses requisitos. Ser 
uma empresa B traz melhoria na ges-
tão e governança, diálogo com ESG, 
posicionamento, atração de talento 
e torna a empresa parte de uma co-
munidade de líderes. Isso tudo gera 
demandas sistêmicas com investido-
res, empresas, governos, academia e 
consumidores.

“É melhor começar a pensar nisso 
desde o nascimento da empresa, do 

que pensar nisso depois. A resposta 
funciona muito, o melhor é exatamen-
te conhecer as outras empresas, sa-
ber de outras organizações que estão 
nesse meio”, finaliza Pedro Telles com 
a dica para quem está começando.

Fundado em 2013, o Instituto Ca-
pitalismo Consciente Brasil incentiva 
e ajuda empreendedores e líderes a 
aplicarem os princípios do capitalis-
mo consciente em suas organizações 
alinhados às práticas ESG. Seu pro-
pósito é ajudar a transformar o jeito 
de fazer investimentos e negócios 
no Brasil com foco na redução das 
desigualdades. Com DNA de inspi-
ração e educação, o Instituto realiza 
programas de formação e certifica-
ção de profissionais que desejem 
se aprofundar no tema Capitalismo 
Consciente e ESG, tendo alcançado 
em 2021 a marca de marca de 200 
corporações associadas, e mais de 3 
mil pessoas associados e engajadas 
pelo tema.
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a líder de vendas de batata 

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

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

bembrasil.ind.br
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O Grupo Prosegur que é vencedor 
do XXIII Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Mercados – Melhores e 
Maiores Empresas - 2021, referência 
mundial no setor de segurança priva-
da, está intensificando sua estratégia 
digital global ao adotar Dynamics 365 
for Sales, uma plataforma que incor-
pora Inteligência Artificial e fornece às 
equipes de vendas as ferramentas mais 
avançadas para atender seus clientes. 

A empresa, que opera em 26 mer-
cados através de diferentes linhas de 
negócios, agora tem uma solução de 
nuvem intuitiva que acelera a adoção 
e maximiza o uso das ferramentas 

por todos os seus funcionários. Em 
função de sua abordagem holística, o 
Dynamics 365 for Sales oferece uma 
visão de 360 graus que evita silos de 
processos, aplicações e informações. 

A empresa optou pela Dynamics 
365 for Sales devido a sua facilidade 
de implementação em comparação 
com alternativas e também por ser um 
produto de mercado amplamente di-
fundido e conhecido, o que favoreceu a 
incorporação de técnicos e uma equi-
pe de pessoas com ampla experiência. 
As possibilidades de integração e per-
sonalização da ferramenta com outros 
tipos de tecnologias também é outro 

aspecto de valor agregado especial. 

"Na Prosegur estamos imersos 
há três anos em um grande plano de 
transformação no qual já utilizáva-
mos aplicativos de colaboração e de 
segurança cibernética da Microsoft. 
Agora, nesta nova fase, estamos adi-
cionando a plataforma Microsoft Azu-
re e suas capacidades de Inteligência 
Artificial à nossa atual arquitetura 
tecnológica. Neste contexto, a implan-
tação do Dynamics 365 for Sales é um 
marco importante, pois é nossa pri-
meira solução global na nuvem", diz 
Javier Cabrerizo, Global Managing Di-
rector da Prosegur.

Parceria com Microsoft permite que 
Prosegur integre e conecte sistemas 
de 26 países na nuvem
O plano de transformação da empresa automatiza tarefas repetitivas de menor 
relevância, permitindo que o capital humano se concentre em explorar o valor 
dos dados e em melhorar a personalização no atendimento ao cliente

Divulgação
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Dynamics 365 for Sales se tornou 
um ponto de largada para a empresa, 
pois integra e se conecta com uma 
infinidade de sistemas. O fato de es-
tar 100% na nuvem também é outro 
aspecto muito notável, pois favoreceu 
a implementação da ferramenta em 
muitos locais do mundo, sem a ne-
cessidade de criar centros de dados 
ou infraestruturas locais complexas. 
Além disso, a consolidação, impor-
tação e posterior migração de dados 
para o Azure foi possível graças ao 
intenso trabalho e coordenação entre 
as equipes, o departamento de TI e a 
Microsoft, que trabalharam em con-
junto para que a empresa pudesse 
dar o salto para a nuvem e se trans-
formar digitalmente. 

O Dynamics 365 for Sales é a nu-
vem corporativa da Microsoft que 
unifica dados de diferentes fontes; 
permite extrair valores para avançar 
no conhecimento e atenção do clien-
te; e, com seus recursos de Inteligên-
cia Artificial, ainda possibilita fazer 
prognósticos de grande valor para o 
negócio. Por permitir a análise das 
interações de cada um dos clientes, a 
ferramenta oferece uma perspectiva 
totalmente integral e facilita a cria-
ção de experiências mais relevantes 
e personalizadas. "A adoção do Dy-
namics 365 for Sales foi um grande 
passo na gestão das equipes e na me-
lhoria da atividade comercial", afirma 
Rubén Hernández-Diez, diretor glo-
bal Negócios Tradicionais da Prose-

gur Security, no Brasil liderada pela 
marca SegurPro. 

DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

A implantação da nova platafor-
ma possibilita otimizar as linhas de 
negócios da Prosegur globalmente. 
Por exemplo, a área de negócio da 
Prosegur Cash, que oferece soluções 
integrais de gestão de numerário, tem 
facilitado pontos relevantes como ho-
mogeneizar práticas comerciais em 
todos os territórios onde a empresa 
atua, melhorar o monitoramento de 
atividades e oportunidades comer-
ciais ou, mesmo, compartilhar, identi-
ficar e aproveitar práticas comerciais 
com o melhor desempenho. 

A padronização dos processos e 
a automação dessas ações repetitivas 
permitiram à Prosegur aumentar sua 
produtividade nos serviços em suas 
principais linhas de negócio. Dessa 
forma, a equipe especializada pode 
focar em tarefas que proporcionam 
maior valor, tirar conclusões das ca-
pacidades de Business Intelligence 
da plataforma e, prestar um melhor 
atendimento aos clientes. 

Agora, mais de 90% dos novos 
contratos são assinados digitalmente, 
através do gestor único do Grupo Pro-
segur, e a expectativa é que esse valor 
chegue a 100%. Dessa forma, o pro-
cesso é gerenciado de forma homogê-
nea e transparente, e a consolidação 

de informações manuais é eliminada, 
minimizando possíveis erros durante 
a tarefa. 

"Com a adoção do Dynamics 365 
for Sales conseguimos melhorar a agi-
lidade e a velocidade de implemen-
tação em diferentes países, além de 
ter uma economia considerável nos 
esforços dedicados às infraestrutu-
ras locais. Também temos um banco 
de dados e um acesso comum e ho-
mogêneo a todos os dados", diz Isaac 
Fernández Castellano, Commercial IT 
Manager da Prosegur. 

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

A empresa canaliza sua ação soli-
dária por meio da Fundação Prosegur, 
que atua em quatro áreas de atuação: 
educação, inclusão laboral de pesso-
as com deficiência intelectual, volun-
tariado empresarial e promoção da 
cultura. Além disso, o Grupo Prosegur 
integrou à sua estratégia os dezes-
sete Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e está 
trabalhando intensamente em dez 
deles, que são aqueles que estão mais 
relacionados às suas atividades e so-
bre os quais pode gerar um impacto 
positivo. 

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @
microsoft) impulsiona a transforma-
ção digital para a era da nuvem inte-
ligente e do Intelligent Edge. Sua mis-
são é ajudar cada pessoa e todas as 
organizações do planeta a fazer mais 
em seu dia-a-dia.
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Grupo Patrimar bate recorde histórico 
de vendas contratadas com valor total 
de R$820,9 milhões e Landbank da 
empresa atinge R$ 9,9 bilhões  
Dados fazem parte da Prévia Operacional do 3º trimestre no ano 
da construtora e também dos primeiros nove meses de 2021 

O Grupo Patrimar, que é vencedor 
do XXIII Prêmio Minas – Desempe-
nho Empresarial – Mercados – Me-
lhores e Maiores Empresas - 2021 
divulgou recentemente a prévia ope-
racional dos resultados referentes ao 
terceiro trimestre (3T21) e aos pri-
meiros nove meses (9M21) de 2021. 
Considerando as vendas realizadas 
em outubro, o total de vendas con-
tratadas até 15/10 pela companhia 
foi de R$820,9 milhões, um recorde 
histórico para a empresa mineira. 
Além disso, seguindo o PX2, plano 
da empresa de dobrar de tamanho 
até 2024, o Landbank ganhou mais 
cinco terrenos distribuídos entre os 
estados de Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro, que representam R$ 1,8 bilhão 
em VGV – Valor Geral de Vendas. Com 
o adicional, o banco de terrenos do 
Grupo Patrimar atingiu 9,9 bilhões 
em 30 de setembro deste ano.  

O boom de vendas contratadas é 
mérito do empreendimento Oceana 
Golf, que marca a entrada da cons-
trutora no segmento de luxo do Rio 
de Janeiro, localizado na Barra da Ti-
juca, Zona Oeste. O projeto alcançou 
um percentual elevando de vendas 
em poucos dias. “É o maior lançamen-
to imobiliário na história do mercado 
carioca, com mais de R$ 670 milhões 

lançados nesse momento e mais R$ 
300 milhões nos próximos meses.  Em 
pouco tempo, já é um projeto muito 
bem sucedido”, destaca Alex Veiga, 
CEO do Grupo Patrimar. O sucesso foi 
tamanho que a empresa teve que abrir 
mais uma torre com 41 apartamen-
tos, que estava prevista apenas para 
a 2ª fase do empreendimento. Restam 
agora somente os dois últimos prédios 
que serão lançados em breve. 

Ao todo, foram comercializadas 
1.004 unidades habitacionais nos pri-
meiros nove meses do ano, número 
34% maior do que o mesmo período 
de 2020. Também houve crescimento 
de 167% em lançamentos no 3T21 
em relação ao mesmo trimestre do 
ano passado, atingindo R$552,7 mi-
lhões. A companhia traz ainda outro 
recorde na prévia, que é o número de 
unidades repassadas no terceiro tri-
mestre do ano, que atingiu R$62,5 mi-
lhões, um aumento de 192,1% com-
parado ao mesmo período de 2020. 
“Esse fato se deve ao alinhamento da 
nossa operação interna e dos volumes 
crescentes de vendas no segmento 
econômico através do Programa Casa 
Verde Amarela(PCVA)”, explica Felipe 
Enck Gonçalves, Diretor de Finanças 
e Relação com Investidores do Grupo 
Patrimar .

Até o último dia do mês de se-
tembro, a empresa tem aproximada-
mente R$ 2,4 bilhões em projetos já 
aprovados para lançamento, sendo 
que R$ 196,2milhões foram lança-
dos nos primeiros dias de outubro, 
com a segunda fase do Oceana Golf. 
“O Grupo Patrimar fará ainda novos 
lançamentos no 4T21 e, levando em 
consideração os estoques existentes, 
o quarto trimestre de 2021 tem tudo 
para ser o recorde histórico de ven-
das em um trimestre para a empresa”, 
aposta Felipe. 

A Companhia é uma incorpora-
dora e construtora com sede em Belo 
Horizonte, com foco de atuação na re-
gião sudeste do Brasil, com mais de 58 
anos de atuação na construção civil e 
está posicionada entre as maiores do 
país. O seu modelo de negócios é ver-
ticalizado, atuando na incorporação 
e construção de empreendimentos 
imobiliários, além de comercialização 
e venda de unidades imobiliárias autô-
nomas. A Companhia atua de forma di-
versificada nos segmentos residencial 
(atividade principal) e comercial, com 
presença nos segmentos de alta renda 
(produtos de luxo e alto luxo) por meio 
da marca Patrimar e, também, nos seg-
mentos econômico e média renda por 
meio da marca Novolar.
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De 22 a 30 de outubro, em Belo 
Horizonte e Nova Lima, aconteceu o 
maior evento sobre o Ecossistema 
de Mobilidade Elétrica do Brasil - o 
Ampère. Reunindo iniciativas de des-
taque dentro dos três pilares do selo 
de sustentabilidade ESG - Environ-
mental (Ambiental), Social (Social) e 
Governance (Governança) -, o encon-
tro teve como objetivo impulsionar 
práticas sustentáveis aplicadas à vida 

cotidiana, com foco na redução da pe-
gada de carbono na área de mobilida-
de urbana. O Ampère reuniu 56 expo-
sitores e mais de 30 palestrantes, em 
3 salas de imersão e negócios, mais 
de 30 horas de palestras presenciais 
e online, 4 pistas de test-drive e mais 
de 20 atividades e atrações interati-
vas. Representantes da Aperam South 
America e Aperam BioEnergia parti-
ciparam da programação, nos dias 22 

e 30 de outubro, debatendo a relação 
entre desenvolvimento sustentável e 
produção de aço, com foco nos aços 
elétricos. 

Os aços elétricos têm excelentes 
propriedades magnéticas e promo-
vem a economia de energia e a maior 
eficiência de equipamentos, como ge-
radores, motores elétricos, reatores 
para sistemas de iluminação e com-

Executivos da Aperam discutem importância 
da produção sustentável de aço para o 
desenvolvimento, no maior evento sobre 
Mobilidade Elétrica do Brasil
Aperam é presença confirmada no Ampèr; empresa é a única produtora de aços 
elétricos de grão não-orientado, orientado e super orientado da América Latina
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pressores herméticos. Isso acontece 
pela adição de silício em sua compo-
sição, associada a um rígido controle 
em todas as etapas de produção. A 
Aperam South America, cuja planta 
industrial está localizada em Timóteo 
(MG), é a única produtora da América 
Latina de aços elétricos de grão orien-
tado (GO) e super orientado (HGO) - 
usados em transformadores de força 
e distribuição -, e de grão não-orien-
tado (GNO) - usado em motores elé-
tricos, compressores, reatores para 
sistemas de iluminação e medidores 
de energia. 

“Há décadas a Aperam produz 
aços elétricos para o mercado nacio-
nal e internacional e há mais de 10 
anos trabalha no desenvolvimento 
focado no segmento de mobilidade 
elétrica, em nosso Centro de Pesqui-
sas, e através de parcerias com gran-
des universidades brasileiras, como a 
USP e a UFMG”, destaca Rodrigo Ville-
la, diretor Financeiro da Aperam Sou-
th America e da Aperam BioEnergia. 
O modo como a empresa contribui 
para o desenvolvimento sustentável 
de Minas Gerais e do Brasil, por meio 
da produção de aço, em especial os 
aços elétricos, foram apresentados 
pelo executivo no painel “Desenvol-
vimento e Diversificação Econômica”, 
que aconteceu na abertura do Ampè-
re, em 22 de outubro.

Já no dia 29 de outubro, Edimar 
Cardoso, diretor de Operações da 
Aperam BioEnergia, discutiu as dire-
trizes e as ações de sustentabilidade 
da empresa, especialmente na esfe-
ra ambiental, no painel “O que sig-
nifica o E de ESG? Como trabalhar a 
sustentabilidade nas organizações e 
direcioná-las para a nova economia”. 
A Aperam BioEnergia, subsidiária da 
Aperam South America no Vale do Je-
quitinhonha (MG), é  uma das maio-
res empresas do mundo na produção 
e comercialização de carvão vegetal, 
tecnologia, mudas e sementes, a par-
tir de florestas renováveis de euca-
lipto certificadas pelo Forest Stewar-
dship Council® (FSC®), que assegura 

que toda a madeira é produzida de 
forma ecologicamente correta, so-
cialmente justa e economicamente 
viável. “O carvão vegetal produzido 
pela Aperam BioEnergia é o combus-
tível usado na fabricação de 100% do 
aço da Aperam South America, por 
isso os produtos recebem o nome de 
Aço Verde Aperam”, explicou Edimar. 
“O cultivo de florestas de eucalipto e 
a tecnologia patenteada de carboni-
zação da madeira fazem com que a 
Aperam tenha uma das menores pe-
gadas de carbono do setor, e estamos 
atuando fortemente para neutralizar 
a emissão de CO2 em nossa siderúrgi-
ca em Timóteo”, ressaltou. 

A Aperam South America, que é 
vencedora do XXIII Prêmio Minas – 
Desempenho Empresarial – Merca-
dos – Melhores e Maiores Empresas 
- 2021 é produtora integrada de aços 

planos inoxidáveis, elétricos e carbo-
no. A partir de uma gestão baseada 
nos valores: liderança, inovação e 
agilidade, consolida-se como líder no 
mercado brasileiro em seu segmen-
to. Sua planta industrial, localizada 
em Timóteo-MG, possui capacidade 
produtiva total de 900 mil toneladas 
de aço líquido por ano. Utiliza 100% 
de carvão vegetal produzido por sua 
subsidiária no Vale do Jequitinhonha: 
a Aperam BioEnergia. A BioEnergia 
produz e comercializa carvão vege-
tal, tecnologia, mudas e sementes, a 
partir de florestas renováveis de eu-
calipto em Minas Gerais. Desde 2011, 
integra o Grupo Aperam, segundo 
maior da Europa, composto de outras 
cinco plantas industriais na França e 
na Bélgica, cuja capacidade alcança 
2,5 milhões de toneladas de placas de 
aço por ano.
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Edimar Cardoso, 
diretor de 
Operações da 
Aperam
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Belgo Bekaert inaugura Espaço Inovação 
em modelo pioneiro no Brasil 
Dentro da planta de Contagem (MG), o ambiente aproxima a operação 
com o ecossistema inovador e estimula o intraempreendedorismo

No dia 20 de outubro último, a 
Belgo Bekaert que é vencedora do 
XXIII Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Mercados – Melhores 
e Maiores Empresas – 2021 inaugu-
rou o Espaço Inovação, ambiente em 
modelo pioneiro no país elaborado 
para integrar os empregados ao ecos-
sistema da inovação, em busca do 
desenvolvimento de projetos disrup-
tivos que tragam soluções tanto para 
a empresa quanto para o mercado.

O pioneirismo do projeto se dá 
pelo seu conceito: espaços modulares 
sequenciais retratando e fomentando 
a capacitação do time nas etapas fun-
damentais de um empreendimento 
de sucesso. Além disso, preocupou-se 
em promover a participação abran-
gente de empregados de todos os ní-
veis da organização e foi instalado em 
uma área de convivência ao lado do 
refeitório da unidade de Contagem, 
sede da empresa. "É a primeira vez 

que uma indústria no Brasil traz um 
projeto com estas características para 
o ambiente da operação. No mercado 
é mais comum observarmos a dispo-
nibilização de coworkings, que nem 
sempre facilitam a participação das 
equipes operacionais. Mas aqui pre-
tendemos oferecer acessibilidade e 
inclusão ampla de todos os emprega-
dos ao universo da inovação para es-
timular o intraempreendedorismo", 
afirma o Diretor de Inovação, Marke-

Belgo-Bekaert
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ting e Negócios Roberto Milhomem. 

O espaço, dividido em módu-
los, deixará à disposição dos 1.600 
empregados da unidade uma gale-
ria multimídia, espaço para even-
tos, processos de ideação e design 
thinking, ambiente para incubação 
de grandes projetos e salas para 
mentorias, capacitações e treina-
mentos. Além disso, um makerspace, 
ambiente colaborativo aberto para 
aos empregados com ferramentas 
fundamentais para a criação de pro-
tótipos, será inaugurado até o final 
do ano. No Espaço Inovação, tam-
bém serão realizadas as apresenta-
ções dos projetos idealizados pelo 
público interno, hubs, universidades 
e startups para apoiadores e investi-
dores internos. 

Para a construção do Espaço Ino-
vação, a Belgo Bekaert contou com 
projeto arquitetônico sustentável, 
com módulos separados por contai-
ners reutilizados e conectados à uma 
usina de energia solar fotovoltaica 
própria, para garantir a produção de 
energia elétrica necessária ao consu-
mo do local. Outra característica é a 
conectividade, com a disponibiliza-
ção de acesso à internet por meio de 
wi-fi, rede de computadores e tablets. 

"A inovação é um pilar estraté-
gico da Belgo Bekaert e estamos in-
vestindo inicialmente R$ 2 milhões 
no Espaço Inovação para estimular a 
criatividade e fortalecer a cultura de 
inovação no ambiente de trabalho. 
Este lançamento marca uma nova 
fase da empresa neste ecossistema, 
ainda mais aberta, dinâmica e cria-
tiva, potencializando a cocriação e 
visão empreendedora do público in-
terno", conclui Gerente de Inovação 
da empresa, Eduardo Carrara. 

O lançamento do espaço foi reali-
zado na semana de regresso da equipe 
administrativa - que agora adota mo-
delo híbrido - aos escritórios, desde 
o início da pandemia. A inauguração 
do espaço ocorrerá durante as ações 

que celebram o Dia Mundial da Cria-
tividade e Inovação, comemorado em 
21 de outubro. A programação conta 
ainda com performances musicais, 
exposição de robôs industriais e com 
a mostra "Os Protagonistas da Inova-
ção", que destaca a história de empre-
gados, na Galeria de Inspiração. 

A Belgo Bekaert é líder brasileira 
na transformação de arames de aço 
desde sua criação e fruto da parce-
ria estratégica no Brasil entre a Ar-
celorMittal 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 
atendem com tecnologia de ponta, 

confiabilidade e qualidade aos mais 
diversos perfis de clientes. 

Neste ano foi listada no Ranking 
das TOP 100 Open Corps 2021, da 
100 Open Startups, que reconhece 
corporações que mais praticaram 
inovação aberta com startups no país. 
Também foi eleita pela FIA Employee 
Experience como uma das 30 melho-
res empresas de grande porte para 
trabalhar no Brasil, com a conquis-
ta do prêmio Lugares Incríveis para 
Trabalhar, da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e UOL, e reco-
nhecida como a melhor empresa de 
Mecânica e Metalurgia do país pelo 
Anuário de Época NEGÓCIOS 360°, 
desenvolvido por Época NEGÓCIOS e 
Fundação Dom Cabral.

A Belgo Bekaert é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação

Divulgação
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Produção de minério de ferro do Minas-Rio 
avança 22% no 3º trimestre de 2021 em 
comparação com igual período de 2020 
Resultado registrado na operação de minério de ferro da empresa, localizada em Conceição do 
Mato Dentro (MG), alavancou a produção global do produto no grupo Anglo American em 15% 

No 3º trimestre de 2021, a pro-
dução de minério de ferro da Anglo 
American no Brasil aumentou 22% 
ante igual período do ano anterior. 
Foram produzidas 6,1 milhões de to-
neladas entre julho e setembro deste 
ano, enquanto entre julho e setembro 
de 2020 a produção foi de 4,9 mi-
lhões de toneladas. Se comparado ao 
2º trimestre de 2021, em que o total 
produzido foi de 5,8 milhões de tone-
ladas, o aumento foi de 4%. 

O excelente resultado trimestral 
alcançado pelo Minas-Rio levou a um 
acréscimo de 15% na produção glo-
bal de minério de ferro do Grupo An-
glo American, em comparação a igual 
período do ano anterior. A expectati-
va da empresa é produzir 24 milhões 
de toneladas de minério de ferro no 
Brasil até o final deste ano. 

Já na operação de níquel da em-
presa, localizada em Goiás, a produ-
ção do trimestre foi de 10,4 mil tone-
ladas, um aumento de 2% em relação 
ao 3º trimestre de 2020, quando fo-
ram produzidas 10,2 mil toneladas. 
O crescimento aparentemente tímido 
pode ser explicado pelo fato de as 
plantas de Barro Alto e Niquelândia 
serem extremamente estáveis, devi-
do ao seu longo tempo de operação. 
Comparando com a produção do 2º 
trimestre de 2021, de 10,6 mil tonela-
das, houve uma ligeira queda de 2%. 
Até o fim deste ano, a companhia es-
pera atingir uma produção entre 42 e 
44 mil toneladas em Goiás. 

A Anglo American, que é vencedo-
ra do XXIII Prêmio Minas – Desempe-

nho Empresarial – Mercados – Melho-
res e Maiores Empresas - 2021 é uma 
empresa líder global em mineração 
e nossos produtos são essenciais em 
quase todos os aspectos da vida mo-
derna. Nosso portfólio de operações 
competitivas de classe mundial, que 
inclui uma ampla gama de opções de 
desenvolvimento futuro, fornece me-
tais e minerais para um mundo mais 
limpo, mais verde e mais sustentável, 
atendendo ao rápido crescimento das 
demandas diárias de bilhões de con-
sumidores. 

Como produtora responsável de 
diamantes (por meio da De Beers), 

cobre, metais do grupo da platina, 
minério de ferro de qualidade pre-
mium, carvão metalúrgico para si-
derurgia e níquel, além do projeto 
de nutrientes naturais em desenvol-
vimento, está comprometidos em 
atingir a neutralidade nas emissões 
de carbono em nossas operações 
até 2040. De forma mais ampla, por 
meio do Plano de Mineração Susten-
tável, está comprometida com uma 
série de metas desafiadoras para 
garantir que trabalhe em prol de 
um meio ambiente saudável, desen-
volvendo comunidades prósperas 
e construindo confiança como líder 
corporativo. 
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Empresas podem demitir por justa 
causa quem não tomar vacina 

Com a ampliação rápida da vaci-
nação contra a Covid-19 já se observa 
uma retomada rápida da economia. 
Contudo, por incrível que pareça, ain-
da se observa muitas pessoas que se 
negam a tomar essa vacina, por diver-
sos motivos. 

A questão que fica nessa situa-
ção é: como a empresa deve agir? 
Este ponto envolve uma questão 
trabalhista, conforme explica o sócio 
da Boaventura Ribeiro Advogados, 
Mourival Boaventura Ribeiro, que 
acrescenta que o trabalhador que se 
negar a vacinar pode ser demitido 
por justa causa. 

Mourival conta que, em relação ao 
tema, recentemente a 13ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo, ao julgar recurso imposto por 
uma auxiliar de limpeza que se recu-
sou a se vacinar e teve o contrato de 
trabalho rescindido por justa causa, 
negou provimento ao mesmo, confir-
mando a sentença proferida pelo Juiz, 
ou seja, que a recusa injustificada do 
empregado em se vacinar, pode sim 
dar ensejo a rescisão por justa causa 
do contrato. 

O sócio da Boaventura Ribeiro 
explica melhor o tema. "No ano pas-
sado o Supremo Tribunal Federal ao 
julgar ações apresentadas por parti-
dos políticos nas quais se discutia a 
obrigatoriedade de vacinação contra 
a Covid decidiu que o Estado pode 
sim determinar a obrigatoriedade e 
impor restrições aqueles que recusa-
rem a imunização. O resultado deste 
julgamento dá espaço a que o empre-
gador venha a impor ao empregado a 
obrigação de se vacinar". 

Nesse sentido a Lei 14.019/2020, 
estabelece que as empresas devem 
fornecer a máscara ao trabalhador 

e outros equipamentos de proteção 
individual. "Pois bem, se a vacina tem 
por finalidade imunizar os profissio-
nais, não faz sentido que determinado 
colaborador recuse tal imunização e 
coloque em risco a saúde dos demais 
colegas de trabalho, nomeadamente 
porque, é obrigação daquela propi-
ciar condições de trabalho seguro", 
complementa o sócio da Boaventura 
Ribeiro Advogados. 

Segundo análise de especialista 
o descumprimento destas normas é 
sim, passível de punição que poder 
ir desde advertência disciplinar até 
rescisão motivada do contrato de 
trabalho. 

Outro ponto relevante 
é que se pensa que apenas 
com a vacinação o proble-
ma acabará, mas isso é um 
grande engano. Números de 
países com vacinações mais 
avançadas mostram que ain-
da se mostra fundamental 
cuidados. 

"Ponto relevante é que 
apenas a vacinação ainda 
não acabará com os pro-
blemas para as empresas. 
Mesmo vacinando seus co-
laboradores, os cuidados se 
manterão, lembrando que 
existe uma janela imunoló-
gica e que as regras de Saú-
de e Segurança do Trabalho 
deverão ser mantidas em 
uma possível retomada", ex-
plica Tatiana Gonçalves, só-
cia da Moema Medicina do 
Trabalho. 

Ainda segundo Tatiana 
Gonçalves, não basta apenas 
as empresas exijam as vaci-
nações, também serão ne-
cessários cuidados por um 
período, principalmente em 
locais fechados. Lembrando 
que já existem casos que a 
contaminação por Covid foi 
considerada culpa da em-
presa. Isso pode ocasionar 
problemas trabalhistas.

Cuidados  
não
acabam 
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Copo Americano® completa 74 anos 
Marca criada pela Nadir em 1947 fez aniversário no dia 20 de outubro último

A Nadir, empresa de consumo lí-
der nacional em utilidades domésticas 
em vidro, reconhecida como sinônimo 
de inovação, qualidade no Brasil e no 
mundo, criou o emblemático Copo 
Americano® que acompanha a rotina 
do brasileiro há 74 anos, fazendo parte 
da história de várias famílias, restau-
rantes e bares. Seja para o café, suco, 
cervejinha, medidor oficial de várias 
receitas ou até mesmo para aquele 
caldinho antes da feijuca. 

Clássico dos clássicos, o Copo Ame-
ricano® foi criado em 1947 e, ao longo 
dos anos, teve seu design divulgado e 
reconhecido mundialmente. Inclusive, 
em 2009, foi exposto no Museu de Arte 
Moderna de Nova York (MoMA), entre 
outros setenta produtos que represen-
tavam o estilo de vida do brasileiro. 

A família cresceu durante a últi-
ma década, e a Nadir lançou os po-
tes Americanos Vintage. Seguindo o 
mesmo desenho do consagrado copo, 
porém em uma coleção que traz em 
sua identidade, nostalgia e beleza, 
com tampas metálicas e um selo em 
alto relevo. Ainda completam a linha 
jarra, tigelas, canecas, copo de di-
versos tamanhos, além de collabs de 
sucesso, com Coca-cola, entre outras 
empresas que deixaram sua marca na 
história do copo. 

O segredo do sucesso está na 
versatilidade desse ícone nacio-
nal, que mesmo tendo nome grin-
go tem DNA 100% brasileiro. E 
mesmo após 74 anos, segue sendo 
o copo de tudo e o #CopoOficial de 
todos! 

A Nadir Figueiredo é uma empre-
sa de consumo líder nacional em uti-
lidades domésticas em vidro e dona 
das marcas Marinex, Duralex, Copo 
Americano, Nadir e Sempre. Com 
sede em São Paulo, a empresa per-
tence, desde 2019, ao fundo ameri-
cano de private equity (investimento 
em empresas fechadas) HIG Capital e 
está presente em 100 países e acredi-
ta estar em cerca de 100 milhões de 
lares, restaurantes e bares. Apresenta 
um portfólio completo de copos, ta-
ças, potes, assadeiras, refratários e ti-
gelas para sobremesa, e está há mais 
de um século presente no dia a dia 
das pessoas. Além do portfólio com 
marcas próprias, a empresa possui 
produtos licenciados da Coca-Cola, 
embalagens em vidro e desenvolve 
itens promocionais.
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Soja e gado brasileiros são decisivos para 
o desafio de reduzir o desmatamento no 
mundo, apontam BCG e WWF 

Relatório aponta que compromissos ambientais precisam alcançar novo patamar para 
combater o desmatamento que afeta alguns dos principais ecossistemas no mundo 

O relatório Deforestation & Con-
version Free Supply Chains, do Boston 
Consulting Group (BCG) e da WWF, in-
dica que entre 2001 e 2015, sete com-
modities agrícolas foram as que mais 
contribuíram para o desmatamento 
global impulsionado pela agricultura 
(cerca de 123 milhões de hectares de 
florestas ao todo): carne (37%), óleo de 
palma (9%) soja (7%), cacau (2%), café 
(2%), borracha (2%) e madeira (1%). 

A criação de gado desponta como 
a principal causa histórica do desma-
tamento no Brasil. O país foi respon-
sável, entre 2001 e 2015, por 48% do 
desmatamento global motivado por 
produção de carne. Em comparação 
com as demais commodities, é o se-
tor que encontra-se mais atrasado em 
comprometimentos ambientais e o 
mais incipiente na certificação da ori-
gem de seu produto, a carne. 

Já o plantio de soja no Brasil foi 
responsável, entre 2001 e 2015, por 
61% de todo o desmatamento global 
causado pela commodity, tendo em vis-
ta o forte crescimento da produção da 
leguminosa no país nesse período. Ela 
é a terceira commodity que mais moti-
va o desflorestamento no mundo, atrás 
apenas da carne e do óleo de palma. 

O relatório afirma que, para rever-
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ter o impacto de suas atividades sobre 
os ecossistemas, as empresas líderes 
de cada commodity no país precisam 
fomentar uma mudança sustentável 
em seus setores, promovendo trans-
parência, rastreabilidade e verificação 
de empresas em toda a cadeia de su-
primentos. É crítico também reportar 
o avanço dos compromissos de sus-
tentabilidade assumidos, prática de 
apenas entre 41% a 46% das grandes 
empresas em todo o mundo. 

Além disso, é essencial que as or-
ganizações apoiem esforços para o for-
talecimento da legislação ambiental e 
de sua execução, no sentido de evitar o 
desmatamento e apoiar a conservação 
sustentável das propriedades. 

As empresas líderes devem avan-
çar da mentalidade de "compradoras 
de commodities sustentáveis" para 
"promotores de sustentabilidade 
além de suas operações", o que inclui 
uma ampla abordagem sustentável 
no setor, ambiente ou jurisdição, exe-
cutada de forma colaborativa, para 
que haja impacto significativo. 

O relatório aponta boas práticas 
nessa direção, sendo que dois exem-
plos concretos no Brasil se destacam: 

1-Em 2021, três produtores brasilei-
ros de ração para piscicultura adotaram 
compromisso de comercialização de 
produtos livre de desmatamento, o que 
garantiu fornecedores que adotassem 
as melhores práticas contra o desmata-
mento em todos os níveis da cadeia. 

2-Em 2006, o pacto ambiental 
assinado entre produtores de soja, 
ONGs e governo (Moratória da soja) 
registrou um compromisso para im-
pedir a conversão das florestas ama-
zônicas em plantios de soja. 

Instituições financeiras também 
podem exercer papel mais ativo nos 
esforços de sustentabilidade da ca-
deia produtiva das commodities. 
Como credores, elas têm função di-
reta no financiamento de empresas 

e atividades que podem estar ligadas 
ao desmatamento direta ou indireta-
mente. Além disso, também podem 
desenvolver e apoiar a transição para 
modelos econômicos viáveis, sus-
tentáveis e justos para produtores e 
pequenos proprietários. No entanto, 
apenas metade das instituições do 
Forest 500 assumiu compromissos 
para conter o desmatamento e a con-
versão de terras - e apenas 7% delas 
se comprometeram com zero desma-
tamento em seus negócios.

"As grandes empresas de cada setor 
devem trabalhar juntas, com apoio dos 
governos, mercado financeiro e ONGs, 
para assumir compromissos maiores e 
implementar ações cada vez mais efeti-

vas contra o desmatamento. No Brasil, 
uma das medidas mais importantes 
seria a melhoria da rastreabilidade dos 
produtos desde a sua origem, garan-
tindo a sustentabilidade em todas as 
etapas produtivas. A tecnologia de blo-
ckchain já é adotada com esse objetivo, 
mas ainda há grande margem para me-
lhora", avalia Jorge Hargrave, diretor do 
BCG e colíder da prática de Mudanças 
Climáticas no Brasil. 

Em 2019, WWF e BCG lançaram 
a plataforma OpenSC, que usa o blo-
ckchain e outras tecnologias para ras-
trear alimentos e produtos, ajudando 
pessoas e empresas a evitarem mer-
cadorias ilegais, prejudiciais ao meio 
ambiente ou antiéticas.
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Mercado de Carbono: Brasil pode gerar 
até US$ 100 bi em receitas de créditos 
de carbono até 2030
Projeção feita pela WayCarbon em estudo encomendado pela ICC Brasil aponta 
oportunidades para os trades de agro, florestas e energia até 2030, com recomendações 
ao governo brasileiro e ao setor privado. Pauta será destaque na COP26

Em 2021, vivemos na pele o impac-
to direto das mudanças climáticas, com 
registros recordes de temperatura, au-
mento de desastres naturais e prejuízos 
à biodiversidade ao redor do mundo.

Esses sinais acendem um alerta 
urgente e direcionam as discussões 
e políticas públicas em torno do 
combate às mudanças em curso, so-
bretudo em um ano tão importante 
e decisivo, com a realização da 26ª 
conferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas, a COP26, que 
acontece em novembro.

Diante deste contexto, a ICC Bra-
sil, capítulo nacional da maior orga-
nização empresarial do mundo, em 
parceria com a WayCarbon, maior 
consultoria estratégica com foco ex-
clusivo em sustentabilidade e mudan-
ça do clima na América Latina, desen-
volveram um estudo inédito sobre as 
oportunidades para o Brasil em mer-
cados de carbono. Com o apoio da Su-
zano, Microsoft, Shell, Natura, Bayer 
e bp, as instituições apuraram que o 
potencial de geração de receitas com 
créditos de carbono até 2030 para 
o Brasil ficaria em torno de US$493 
milhões e US$ 100 bilhões. Isso equi-
valeria a 1 gigaton (1bi de toneladas 
de CO2 equivalentes) ao longo da pró-
xima década para os setores de agro, 
floresta e energia.

Hoje, há um registro acumulado 
de mais de 14.500 projetos de crédi-
to de carbono ao redor do globo, que 
corresponderam à geração de quase 4 
gigatons de tCO2 de créditos até 2020.
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 MERCADO DE CARBONO E 
OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

O crédito de carbono é um ins-
trumento econômico que visa a di-
minuição dos gases de efeito estufa, 
que provocam o agravamento das 
mudanças climáticas. Esses créditos 
fazem parte de um mecanismo de 
flexibilização, que auxilia os países 
ou empresas que possuem metas 
de redução de emissão de gases de 
efeito estufa a alcançá-las de forma 
mais custo efetiva. A cada tonelada 
reduzida ou não emitida desses ga-
ses, gera-se um crédito de carbono. 
Assim, quando um país ou empresa 
consegue reduzir a emissão, a depen-
der das metodologias envolvidas, ele 
recebe um crédito.

O estudo aponta que, na próxima 
década, o Brasil tem potencial para 
suprir de 5% a 37,5% da deman-
da global do mercado voluntário e 
de 2% a 22% da demanda global 
do mercado regulado no âmbito da 
ONU. E, até mais, considerando as 
políticas públicas, nos mecanismos 
do artigo 6, gerando as receitas de 
100 bilhões de dólares.

 Visto a oportunidade de atuação 
nos mercados de carbono globais e o 
destaque para os setores agropecuá-
rio, florestal e energético, entende-se 
que há um caminho a ser percorrido 
pelo governo brasileiro e pelo setor 
privado a fim de destravar e alavancar 
tais oportunidades de geração de re-
ceita, renda, saúde e bem-estar social. 
O estudo traz mais de 10 recomenda-
ções essenciais, mas há dois passos 
que são chave. O primeiro é entender 
os mercados de carbono como poten-
cial de destravar oportunidades fi-
nanceiras para planos de recuperação 
econômica e aceleração do crescimen-
to sustentável da economia brasileira 
e o segundo, desenvolver sistemas de 
monitoramento, relato, verificação 
e redução de emissões robustos que 
abarquem todos os setores produtivos 
da NDC (Contribuição Nacionalmente 
Determinada) brasileira.

PONTOS-CHAVES PARA O SETOR: 

Setor Agropecuário:

Potencial de geração de crédito de 
carbono: entre 10 e 90 Milhões tCO2e 
(até US$ 9 bi em cenário otimista)

Focos de investimentos: Siste-
mas integrados de lavoura e pecuária 
(ILP), e lavoura, pecuária e florestas 
(ILPF), agricultura de baixo carbono 
(ABC) , com foco principal em fixação 
do nitrogênio e plantio direto. Inten-
sificação da pecuária bovina de corte, 
que inclui recuperação de pastagens 
degradadas, a adubação de pastagens 
extensivas e o confinamento 

Cobenefícios socioambientais: 
redução da pressão sobre o desma-
tamento, melhoria da qualidade das 
condições de trabalho e contribuição 
para a segurança alimentar

Oportunidades para a cadeia pro-
dutiva: novas fontes de renda para os 
produtores rurais, recuperação do 
potencial produtivo em áreas degra-
dadas, garantia da competitividade 
entre os principais fornecedores agrí-
colas internacionais e fortalecimento 
de pequenos produtores.

 Setor de Florestas:

Potencial de geração de crédito de 
carbono: entre 71 e 660 Milhões tCO2e 
(até US$ 66 bi em cenário otimista)

Focos de investimentos: Reflores-
tamento, manejo e restauração flo-
restal sustentável 

Cobenefícios socioambientais: 
diminuição das erosões, manutenção 
na biodiversidade local, aprimora-
mento da qualidade e disponibilidade 
hídrica, efeitos positivos à saúde hu-
mana com a redução de desmatamen-
to e queimadas

Oportunidades para a cadeia pro-
dutiva: geração de aproximadamente 
7 milhões de empregos no Brasil

 Setor de Energia:

Potencial de geração de crédito de 
carbono: entre 27 e 250 Milhões tCO2e 
(até US$ 25 bi em cenário otimista)

Focos de investimentos: turbinas 
hidrocinéticas, repotenciação das 
hidrelétricas, eólicas offshore, usina 
solar flutuante, cogeração, etanol de 
segunda geração, biocombustíveis 
avançados e hidrogênio verde

Cobenefícios socioambientais: se-
gurança energética e geração de em-
pregos e de renda

Oportunidades para a cadeia pro-
dutiva: novos empregos com quase 
839 mil novos empregos com a gera-
ção de biocombustíveis, 166 mil com 
a geração de energia solar desde 2012 
e 498 mil por ano para a geração de 
energia eólica entre 2011 e 2019 

QUOTES PARTICIPANTES  
DO ESTUDO

"Esse é um momento para o Brasil 
reconstruir sua credibilidade interna-
cional e ninguém melhor que o setor 
privado para levar essa questão ao 
governo e autoridades. O estudo que 
desenvolvemos nos mostra claramen-
te os benefícios econômicos e, conse-
quentemente, sociais e ambientais 
que os mercados de carbono podem 
trazer para o Brasil. É uma oportuni-
dade que não podemos deixar passar. 
E ainda soma-se a isso, especialmente 
neste ano de COP, o custo que o país 
terá em não reconstruir sua credibili-
dade junto à comunidade internacio-
nal", pontua Gabriella Dorlhiac, dire-
tora executiva da ICC Brasil.

As oportunidades potenciais de 
geração de crédito de carbono, iden-
tificadas pelo estudo, apontam redu-
ções de gases do efeito estufa extrema-
mente relevantes, além de inúmeros 
benefícios socioeconômicos e opor-
tunidades de alavancagem na cadeia 
produtiva. “Mercados de carbono são 
uma solução econômica ganha-ganha. 
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Além da redução urgente de emissões 
de GEE, a experiência evidencia be-
nefícios que são fundamentais para 
o Brasil, como geração de emprego e 
renda, melhoria na qualidade das con-
dições de trabalho, aprimoramento da 
qualidade e de disponibilidade hídrica 
e segurança energética”, avalia Laura 
Albuquerque, gerente de finanças sus-
tentáveis da WayCarbon.

“No agro, muitas das práticas sus-
tentáveis fazem parte da Agricultura 
de Baixo Carbono (ABC), que promove 
técnicas conservacionistas para mi-
tigação da emissão de gases de efeito 
estufa e para captura de carbono no 
solo”, destaca Eduardo Bastos, diretor 
de Sustentabilidade da divisão agrícola 
da Bayer para a América Latina. “Miti-
gar essas emissões é uma prioridade 
da Bayer e também uma grande opor-
tunidade para o agro, que pode ser uma 
parte importante da solução dos desa-
fios climáticos. Estamos construindo, 
junto com agricultores e parceiros, um 
ecossistema de carbono, e só seremos 
bem-sucedidos se fizermos isso com 
base em trabalho colaborativo, ciência 
e tecnologia de ponta”, finaliza.

Para a bp, esse estudo demonstra 
de forma muito clara o potencial do 
Brasil em se tornar o principal ator na 
jornada global rumo à neutralidade. “As 
oportunidades de redução de emissões 
oferecem ao país uma condição única 
de poder cumprir seus compromissos 
climáticos e também ajudar outros paí-
ses e instituições a cumprirem os seus, 
captando recursos importantes para o 
desenvolvimento econômico, social e 
a preservação ambiental”, afirma Celso 
Fiori, Head of Communications & Ad-
vocacy da bp Brasil. “Para isso, temos 
uma etapa fundamental dessa jornada 
a ser realizada, que é o avanço da regu-
lamentação do Acordo de Paris durante 
a COP26”, pontua. 

“A transição para uma economia de 
baixo carbono é uma das maiores opor-
tunidades de negócio da nossa era. Gos-
to sempre de reforçar a importância da 
geração do lucro através do propósito 

e esta é uma forma de acelerarmos o 
crescimento econômico sustentável do 
nosso País. Não é necessário escolher 
entre produzir e preservar, as duas 
frentes devem caminhar juntas. E as 
empresas precisam lembrar que não 
existe empresa saudável em um pla-
neta doente”, destaca Tânia Cosentino, 
presidente da Microsoft Brasil.

"Temos a enorme oportunidade de 
colocar o Brasil em um papel de prota-
gonista na agenda global de sustentabi-
lidade e da economia de baixo carbono. 
Mas isso depende do apoio a uma eco-
nomia voltada para a conservação de 
biomas, avanços em direção à circulari-
dade, além de incluir pessoas e comuni-
dades que são essenciais na valoração 
da socio biodiversidade”, afirma Denise 
Hills, diretora de sustentabilidade de 
Natura &Co Latam. “Já somos carbono 
neutro desde 2007. Nosso compromis-
so agora é zerar as emissões líquidas 
até 2030, 20 anos antes do previsto 
pelo Acordo de Paris. Para isso, é fun-
damental o desenvolvimento de com-
promissos, mercados regulados, bem 
como novos modelos de negócio e de 
inovação para o impacto positivo tanto 
ambiental quanto social”, conclui.

“O estudo da ICC-WayCarbon é 
extremamente oportuno, tanto pelo 
debate que o mundo trava atualmen-
te em torno da necessidade de redu-
zir emissões de gases de efeito estufa, 
quanto porque aponta objetivamente 
as oportunidades para o Brasil no 
mercado de carbono. Não é novida-
de o potencial estratégico do nosso 
país na atração de investimentos para 
uma economia de baixo carbono, mas 
precisamos traduzir isso em soluções. 
Por isso, estudos como este trazem 
informações técnicas fundamentais 
que sustentam a urgente necessidade 
de ação para políticas de valorização 
dos nossos recursos, aqui por meio 
do mercado de carbono”, presidente 
da Shell Brasil, André Araujo.

“Precisamos de uma força-tarefa 
imediata entre os setores público, pri-
vado e a sociedade para adotar medi-

das efetivas que contribuam com a re-
dução das emissões globais de carbono. 
As mudanças climáticas têm sido um 
dos maiores desafios globais da nossa 
sociedade e, para enfrentá-las, vemos 
um enorme potencial na implantação 
de um mercado de carbono regulado, 
especialmente em um país com as ca-
racterísticas do Brasil”, enfatiza Júlio 
Natalense, gerente executivo de Inicia-
tivas de Carbono da Suzano.

A International Chamber of Com-
merce (ICC) é a representante ins-
titucional de mais de 45 milhões de 
empresas em 100 países. Por meio de 
uma combinação única de advocacy e 
criação de padrões e soluções, promo-
vem o comércio internacional, a con-
duta responsável das empresas e uma 
visão regulatória global, além de forne-
cer serviços de resolução de disputas 
altamente reconhecidos pelo merca-
do. Seus membros incluem muitas das 
grandes empresas globais, PMEs, es-
critórios de advocacia, associações em-
presariais e câmaras de comércio. A ICC 
representa os interesses do setor priva-
do nos níveis mais altos de tomada de 
decisão intergovernamental, seja na 
Organização Mundial do Comércio, nas 
Nações Unidas ou no G20 - garantindo 
que a voz das empresas seja ouvida.

Estabelecida no Brasil desde 
2006, a WayCarbon é uma empresa 
de base tecnológica e a maior consul-
toria estratégica com foco exclusivo 
em sustentabilidade e mudança do 
clima na América Latina. A empre-
sa oferece ao mercado soluções que 
aliam experiência profissional, ino-
vação e desenvolvimento tecnológico, 
com o objetivo de transformar a sus-
tentabilidade em um elemento com-
petitivo para o negócio.

A WayCarbon é referência em as-
sessoria sobre mudanças globais do 
clima, gestão de ativos ambientais e 
no desenvolvimento de estratégias e 
negócios visando a ecoeficiência e a 
economia de baixo carbono. É Empre-
sa B Certificada e membro dos princi-
pais hubs de inovação no país.
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ONGs incentivam mudança no prato 
para sistema alimentar mais sustentável
Organizações de defesa animal e do clima alertam para ineficiência e 
impactos da produção atual de comida enquanto 50 milhões de brasileiros 
vivem em insegurança alimentar grave ou moderada

ONGs nacionais e internacionais 
defendem a mudança para um prato 
sem produtos de origem animal como 
forma de tornar o sistema alimentar 
mais sustentável, criam campanhas 
para alertar o mundo sobre a neces-
sidade de refeições mais saudáveis e 
comprometidas com o meio ambiente.

Neste ano, a Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), aposta em uma cam-

panha com o tema enfatizando que “as 
nossas ações são o nosso futuro”, algo 
que vai ao encontro do que defendem 
a Sociedade Vegetariana Brasileira 
(SVB), a ONG Fórum Nacional de Prote-
ção e Defesa Animal, a Sinergia Animal 
Brasil, a Million Dollar Vegan e o movi-
mento Plant Based Treaty.

“Repensar as cadeias de produ-
ção de alimentos e nossas escolhas 
alimentares diárias é o primeiro e im-

portante passo para a transformação 
dos sistemas alimentares atuais em 
sistemas mais eficientes que utilizem 
menos recursos naturais, produzindo 
mais calorias e nutrientes que garan-
tam segurança alimentar. Acredita-
mos que a mudança de protagonismo 
da base proteica animal para a vege-
tal é o primeiro grande passo para 
que isso aconteça”, destaca a nutri-
cionista e diretora de campanhas da 
SVB, Alessandra Luglio.
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Para as ONGs 
representantes da 
defesa animal, a 
agricultura próspe-
ra, inclusiva, susten-
tável e com baixas 
emissões, como de-
seja a FAO, só será 
alcançada quando a 
indústria tornar sua produção condi-
zente com as necessidades do planeta.

O Fórum Animal, que atua há mais 
de 20 anos na causa, alerta que a agro-
pecuária é um dos principais contri-
buintes para a mudança climática, 
com a destruição de florestas, poluição 
de rios e mares.

“Estima-se que a produção mun-
dial de carne aumente acompanhando 
o crescimento populacional e, para 
acompanhar essa demanda, a terra é 
desmatada. Mais de 50 mil hectares de 
florestas são desmatados por agricul-
tores e madeireiros por dia no mundo 
todo, uma área que equivale a mais de 
10 mil campos de futebol é destruí-
da a cada dia só na bacia amazônica. 
Este desmatamento intenso resulta na 
perda de habitat para os animais, am-
plificação dos gases de efeito estufa e 
interrupção dos ciclos da água”, aler-
ta o gerente de campanhas do Fórum 
Animal, Taylison Santos.

Só no Brasil, a FAO estima que 
quase 50 milhões de pessoas vivem 
em situação de insegurança alimen-
tar grave ou moderada. A situação é 
agravada pela pandemia e ocorre ao 
mesmo tempo em que a produção de 
carnes no país é gigantesca – segundo 
o IBGE, só em 2020, a indústria abateu 
29,7 milhões de bois, 49,3 milhões de 
suínos e 6 bilhões frangos no país. A 
diretora de campanhas da SVB obser-
va que a conta não está fechando e que 
é urgente a necessidade de mudança 
dos hábitos alimentares de consumo.

Ao advertir que a produção de carne 
e derivados de origem animal provoca 
emissões de dióxido de carbono, metano 
e óxido nitroso, os três principais gases 

do efeito estufa, a rede global de grupos 
de ativistas The Save Movement criou o 
Plant Based Treaty, um tratado que in-
centiva as dietas a base de plantas, con-
sideradas mais saudáveis e sustentáveis.

Audacioso, o tratado investe na 
ideia de acabar com a alteração do uso 
da terra, degradação de ecossistemas 
ou desmatamento para fins de explo-
ração animal; fazer uma transição ativa 
dos sistemas agrícolas de base animal 
para sistemas alimentares estritamen-
te de vegetais; e recuperar ecossiste-
mas e reflorestar a terra danificada. 
Para os influenciadores e pessoas que 
endossam o tratado via site da campa-
nha, essa é a principal forma de frear 
o problema e evitar aumentos de tem-
peratura acima de 1,5°C, como busca o 
Acordo de Paris firmado em 2015. 

A ONG Sinergia Animal Brasil afir-
ma que a produção atual de alimen-
tos de origem animal é insustentável, 
pois está entre as que mais emitem 
gases de estufa. Inserida em um ciclo 
perigoso, onde as mudanças climáti-
cas comprometerão a capacidade de 
produzir alimentos, ela exacerba ain-
da mais a insegurança alimentar.

"Além disso, não podemos mais 
ignorar o intenso sofrimento animal 
causado pela produção de carne, la-

ticínios e ovos", explica a presidente 
da Sinergia Animal, Carolina Galvani.

A ONG Million Dollar Vegan lembra 
que, segundo pesquisadores da Uni-
versidade de Oxford, a pecuária ocu-
pa cerca de 83% das terras agrícolas 
e fornece apenas 18% das calorias no 
mundo todo. Além disso, a ONG desta-
ca os impactos com desmatamento de 
florestas para criar áreas de pastagem 
para o gado e a alta incidência de ca-
sos de trabalho escravo no setor. Para 
a organização, o problema vai além do 
sofrimento que o animal é submetido 
em toda cadeia para virar um produto, 
a questão também é o sistema injusto 
de produção que explora pessoas, des-
trói o meio ambiente e consome muito 
mais recursos do que oferece de retor-
no nutricional para a sociedade.

“A pecuária é a indústria que mais 
desmata no Brasil, segundo a ONU, e 
o setor que registrou mais da metade 
dos casos de trabalho escravo no país 
entre 1995 e 2020, de acordo com 
dados do Governo Federal sistemati-
zados pela Comissão Pastoral da Ter-
ra. Para construir um futuro com um 
sistema alimentar justo, precisamos 
escolher alimentos que não causem 
tantos danos ambientais e sociais” 
afirma Isabel Siano, gerente de cam-
panha da Million Dollar Vegan."
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190 ONGs se opõem a financiamento 
público da Marfrig, gigante brasileira 
do setor de carne
Grupos destacam a relação da Marfrig com desmatamento, esquemas 
de corrupção e violações de direitos indígenas no Brasil

Mais de 190 ONGs ambientalistas, 
de direitos humanos e desenvolvi-
mento sustentável se pronunciaram 
no dia 28 de outubro último pedin-
do que o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) não aprove 
o projeto de investimento em opera-
ções da Marfrig, a segunda maior pro-
dutora de carne do mundo.

Em uma carta pública enviada ao 
quadro de diretores do BID, os gru-
pos se opõem ao empréstimo de 43 

milhões de dólares (o equivalente a 
237 milhões de reais), que deverá 
ser usado para levantar um financia-
mento ainda maior de 157 milhões de 
dólares (865 milhões de reais). O in-
vestimento apoiaria a implementação 
do “Plano Verde+”, que supostamente 
ajudaria a Marfrig a produzir carne 
livre de desmatamento até 2025 na 
Amazônia e 2030 no Cerrado.

No entanto, as organizações que 
assinam a carta temem que o inves-

timento do BID poderá abrir bre-
chas, tornando áreas gigantes desses 
ecossistemas vulneráveis ao desma-
tamento legal e ilegal nos próximos 
anos – o que são violações às políticas 
do banco. Eles também alegam que, 
além de haver falhas no plano de in-
vestimento, com objetivos calculados 
para um prazo muito longo, a atual in-
capacidade da Marfrig para cumprir 
promessas e rastrear sua cadeia de 
suprimentos dá pouca credibilidade 
ao projeto.
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“A pecuária industrial é uma das 
principais causas de desmatamento, 
perda de biodiversidade, poluição da 
água e do ar, e de emissões de gases 
de efeito estufa, incluindo o metano, 
contribuindo muito para as mudan-
ças climáticas. Além disso, a atividade 
está diretamente relacionada a cruel-
dade animal e a desrespeito de alguns 
dos mais básicos direitos humanos”, 
afirma Merel van der Mark, responsá-
vel pelas iniciativas com instituições 
financeiras na Sinergia Animal, orga-
nização internacional que trabalha 
no Brasil para reduzir a produção e 
consumo de produtos de origem ani-
mal, e uma das signatárias da carta. 
“Estamos pedindo para que os inves-
tidores do BID se posicionem a favor 
do clima, dos direitos indígenas e da 
Amazônia e não aprovem esse em-
préstimo para a Marfrig.”

De acordo com o BID, mais de 800 
mil quilômetros quadrados da flores-
ta amazônica já foram desmatados 
para lavouras e pecuária. A criação de 
pastos para gado é responsável por 
70% do desmatamento em países da 
América Latina e Caribe. Esse finan-
ciamento viria em um contexto de 
acelerado desmatamento e violações 
de direitos indígenas com o desmonte 
da proteção ambiental e social do go-
verno Bolsonaro.

A carta foi enviada para o BID 
na véspera do segundo encontro do 
Finance in Common Summit. Neste 
ano, centenas de bancos públicos de 
desenvolvimento se reunirão para 
reforçar os compromissos com a 
mitigação das mudanças climáticas 
e os objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU, “transformando 
a agricultura e o agronegócio ten-
do em vista a segurança alimentar, 
adaptação às mudanças climáticas e 
preservação da biodiversidade.” Os 
signatários da carta afirmam que o 
empréstimo à Marfrig viola o com-
promisso do BID com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável e acor-
dos internacionais sobre o clima. 
O BID espera anunciar sua decisão 

final sobre o projeto em dezembro 
deste ano.

Em 2020, um relatório divulgado 
pela Global Witness descobriu que 
a Marfrig comprou gado de áreas de 
desmatamento ilegal na Amazônia de 
forma sistemática. A corporação tam-
bém foi acusada de corrupção e viola-
ções aos direitos humanos.

“Considerando o aumento signi-
ficativo no desmatamento da Ama-
zônia como consequência da cadeia 
produtiva da pecuária, é inacreditá-
vel que organizações que se dizem 
sustentáveis continuem a incentivar 
empresas como a Marfrig”, diz Mau-
reen Santos, coordenadora do grupo 
consultivo nacional da Federação de 
Órgãos para Assistência Social e Edu-
cacional (Fase). “A oposição de orga-
nizações nacionais e internacionais a 
esse investimento é muito importante 
para chamar atenção para essa inicia-
tiva, que não passa de greenwashing", 
explica, referindo-se à tentativa de 
algumas organizações de falsamente 
promover como sustentáveis iniciati-
vas que não o são.

As ONGs estão usando o emprés-
timo como exemplo para que todos 
os bancos de desenvolvimento pa-
rem de financiar operações de pecu-
ária industrial. "Não é novidade para 

ninguém a relação intrínseca entre 
o agronegócio, o desmatamento e a 
invasão de territórios indígenas”, afir-
ma Daniel Faggiano, diretor executivo 
do Instituto Maíra, ONG brasileira que 
trabalha para contribuir na emanci-
pação de povos e comunidades tra-
dicionais por meio do fortalecimento 
do princípio da autodeterminação. 
“Superar a crise climática e garantir 
um desenvolvimento realmente sus-
tentável e justo exigirá que bancos 
de desenvolvimento, como o BID e o 
Banco Mundial, mudem a forma e os 
destinatários de seus investimentos 
e desconsiderem financiar qualquer 
iniciativa de pecuária industrial, no 
Brasil e no mundo", completa.

A oposição a esse empréstimo é 
parte de uma iniciativa maior, cha-
mada Divest Factory Farm (em por-
tuguês, Desenvistam da Pecuária In-
dustrial), um trabalho desenvolvido 
em parceria com comunidades locais 
afetadas pela atividade e ONGS que 
buscam redirecionar financiamento 
público para operações mais éticas. 
Os membros da campanha incluem: 
the Bank Information Center, Frien-
ds of the Earth U.S., Feedback Global, 
the Global Forest Coalition, Sinergia 
Animal, World Animal Protection, 
Brighter Green e International Ac-
countability Project (Early Warning 
System).
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Cirurgia Plástica: Brasileiros 
batem recorde mundial
Com 1,5 milhões de cirurgias realizadas, os brasileiros 
lideram a busca por boa aparência e bem-estar

O Brasil é o país com o maior 
número de realizações de cirurgias 
plásticas no mundo. Com aproxima-
damente 1.5 milhões de cirurgias ao 
ano, o país ultrapassa os Estados Uni-
dos e o México, em segunda e terceira 
posição, respectivamente.

É o que revela um estudo divul-
gado pela plataforma de descontos 
CupomValido.com.br que reuniu da-
dos da Sociedade Internacional de 
Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica (SBCP).

CIRURGIAS PLÁSTICAS  
PELO MUNDO

A cirurgia plástica mais realiza no 
mundo é o implante de silicone, com 
quase 1.8 milhões de procedimentos, 
ou 15,8% do total de cirurgias reali-
zadas. É indicada para pessoas que 
querem mamas mais proporcionais 
e harmônicas. A duração da cirurgia 
leva entre 1 a 2 horas, e tempo neces-
sário para retornar ao trabalho é de 1 
a 2 semanas.

A lipoaspiração é a segunda cirur-

gia mais realizada do mundo, com 1.7 
milhões de procedimentos realizados, 
seguindo da blefaroplastia - cirurgia 
indicada para pessoas com o objetivo 
de corrigir pálpebras caídas, removen-
do a pele e o excesso de gordura.

No caso de procedimentos não ci-
rúrgicos, os Estados Unidos liberam o 
ranking com 18,8% do total. O Brasil 
segue em segunda posição, seguido 
pela Itália.

O procedimento não cirúrgico 
mais realizado no mundo, é a aplica-
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ção de da toxina botulínica (Botox), 
utilizada no combate a rugas e linhas 
de expressão. A aplicação de ácido 
hialurônico e remoção de pelos, ficam 
em segunda e terceira posição, res-
pectivamente.

 CIRURGIAS PLÁSTICAS NO BRASIL

No Brasil, o procedimento estético 
mais realizado é a lipoaspiração, com 
15.5% do total das cirurgias realiza-
das. É um procedimento realizado por 
um aparelho de sucção para que ocor-
ra a aspiração da gordura localizada. 
Pode ser realizado em várias partes do 
corpo, como abdômen, braços e per-
nas. O procedimento é realizado entre 
1 e 2 horas, e o prazo recomendado 
para repouso é de até 2 semanas.

A segunda e terceira cirurgia mais 
realizas no Brasil, é o implante de sili-
cone e a abdominoplastia. 

Um fato curioso é que em com-
paração com outros países, os brasi-

leiros preferem fazem mais cirurgias 
na região corporal - 4 das 5 cirurgias 
mais realizadas no Brasil são realiza-
das nesta região. No caso do Japão por 
exemplo, acontece o inverso, 4 das 5 
cirurgias mais realizadas são no rosto.

Os procedimentos não cirúrgicos 
preferido dos brasileiros são: a aplica-
ção de toxina botulínica, aplicação de 
ácido hialurônico e peeling químico.

Além de ser o primeiro em número 
de cirurgias realizadas, o Brasil tam-
bém possui um dos maiores números 
de cirurgiões plásticos do mundo, no 
total são 6.011. O único país com mais 
cirurgiões, é os Estados Unidos, com 
6.900. A China segue em terceira posi-
ção com 3.000 cirurgiões.

AUMENTO SIGNIFICATIVO  
NO NÚMERO DE CIRURGIAS

Segundo a pesquisa, nos últimos 
dez anos houve um aumento de mais 
de 140% no número de cirurgias rea-

lizadas por jovens entre 13 e 18 anos. 
A rinoplastia é cirurgia mais procura-
da pelos jovens, porém o implante de 
silicone e lipoaspiração, também são 
bastante demandados. O motivo des-
te aumento segundo especialistas, se 
deve principalmente pelas redes so-
ciais e o aumento com a insatisfação 
com a própria imagem.

Ao considerar todos os tipos de 
procedimentos estéticos, a toxina bo-
tulínica é a mais procurada em todas 
as faixas etárias. No caso do implante 
de silicone, o maior público é o dos 19 
aos 34 anos. E a lipoaspiração tem a 
maior demanda a partir dos 35 anos.

Ao analisar pelo gênero, o im-
plante de silicone é a cirurgia mais 
realizadas pelas mulheres. No caso 
dos homens, a cirurgia mais busca-
da é a ginecomastia - cirurgia esté-
tica que reduz o excedente da mama 
masculina.

Fonte: ISAPS, Cupom Válido, SBCP
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Unimed-BH investirá R$ 200 milhões 
na construção de um novo hospital 
em Contagem

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

Com inauguração prevista para 
2023, a nova unidade terá 360 leitos 
e fortalecerá ainda mais a rede da co-
operativa na região metropolitana de 
Belo Horizonte, oferecendo sempre o 
cuidado integral e a melhor experiência 
em saúde Com foco na qualidade assis-
tencial ofertada aos seus mais de 1,3 
milhão de clientes, a Unimed-BH anun-
cia a expansão da sua Rede Própria na 
região metropolitana de Belo Horizon-
te com a construção de um novo hospi-
tal em Contagem, com investimentos 
próprios de aproximadamente R$200 
milhões. A unidade funcionará na Ave-

nida Babita Camargos, 1.695, onde hoje 
está localizado o Centro de Promoção 
da Saúde – Unidade Contagem.

A OBRA

O projeto terá início neste mês 
de outubro e o início das obras será 
no 1º semestre de 2022. A previsão é 
que o novo hospital seja inaugurado 
em 2023. O diretor-presidente da Uni-
med-BH, Samuel Flam (foto), afirmou 
que “estamos priorizando o município 
por ser uma área de fácil acesso aos 
nossos clientes de outros municípios 

do entorno. Tudo isso contribuirá para 
facilitar a mobilidade das pessoas, re-
duzindo a busca por outros polos de 
saúde e trazendo mais agilidade ao 
atendimento aos nossos mais de 250 
mil clientes da região”. A unidade terá 
capacidade para até 360 leitos, in-
cluindo leitos de internação, leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva, Pronto 
Atendimento 24 horas, bloco cirúrgi-
co, além de um complexo e moderno 
Centro de Imagem e Laboratório de 
análises clínicas. O serviço contará 
ainda com setor dedicado a cirurgias 
ambulatoriais e Hospital-Dia.
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Minas Gerais na mira do mercado 
farmacêutico online 
Impulsionada pelo crescimento do setor, a epharma, plataforma de gestão de 
benefícios em medicamentos, tem como meta dobrar seu tamanho ainda este ano 
e chegar ao volume de R$ 1 bilhão de economia na compra de medicamentos para 
os beneficiados. Para isso, empresa aposta no estado de Minas Gerais

Impulsionada pelo mercado far-
macêutico, que espera crescimento 
de 10,3% ainda este ano, segundo o 
Sindusfarma (Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos), a ephar-
ma, plataforma pioneira em gestão de 
benefícios em medicamentos no Bra-
sil, anuncia estratégias para ampliar 
seu olhar para regiões em ascensão 
no comércio online de medicamen-
tos, como o estado de Minas Gerais.

"Vemos a possibilidade de enga-
jar muito mais os usuários dos nossos 
clientes e parceiros, junto às redes 
parceiras e alcançarmos um novo 
público, sobretudo os jovens, que 
preferem a comodidade das compras 
digitais. Com isso em mente, o objeti-
vo final é promover uma nova experi-
ência aos consumidores, com acesso 
mais direto aos múltiplos benefícios 
que entregamos", explica Eduardo 
Mangione, CEO da epharma, sobre a 
nova plataforma epharmastore phy-
gital, que une experiência de compra 
de produtos e serviços de saúde no 
ambiente físico e digital para as 30 
milhões de pessoas beneficiadas por 
sua rede de atuação.

Dentre as mais de 30 mil farmá-
cias, além de 1,8 mil clínicas e labora-

tórios credenciados na plataforma em 
todo o país, Minas Gerais está entre 
aqueles que mostram bastante po-
tencial para crescimento. "Estudamos 
as melhores estratégias de mercado 
para entender onde podemos expan-
dir e fazer novos negócios. Em MG, por 
exemplo, devido às previsões quentes 
do mercado, enxergamos a possibili-
dade ampliar nossa base de clientes, 
beneficiando mais pessoas no acesso 
ao tratamento, o que agrega não só a 
nós, como companhia, mas ao consu-
midor, que poderá usufruir dos nossos 
programas e serviços melhorando a 
saúde", complementa o executivo.

Com mais de 20 anos de atuação, 
a empresa une os ecossistemas de tec-
nologia e saúde, conectando indústrias 
farmacêuticas, operadoras, empresas 
privadas de diversos segmentos, setor 
público, farmácias e drogarias, assim 
como startups de saúde. A epharma 
também foi pioneira ao lançar o Plano 
de Benefícios de Medicamentos (PBM) 

no país em 2000 e, atualmente, conta 
com uma carteira composta de gran-
des marcas, dentre elas, a Vale S.A.

PROSPECÇÕES E PERSPECTIVAS

Ainda de acordo com o Sindusfar-
ma, as vendas on-line, que dobraram 
entre 2019 e 2020, deverão seguir em 
alta, segundo especialistas do setor. 
Considerando este cenário, a ephar-
ma pretende dobrar de tamanho em 
dois anos, com a nova estratégia. 

Além disso, com uma receita 
bruta de mais de R$ 100 milhões 
em 2020, a empresa que movimenta 
mais de R$ 3 bilhões/ano em transa-
ções financeiras no mercado de vare-
jo farmacêutico (PMB - IQVIA), visa 
superar este ano os R$ 750 milhões 
de economia na compra de medica-
mentos para os beneficiados registra-
dos no ano passado, com a marca de 
R$ 1 bilhão ainda em 2021.

A epharma é uma das principais pla-
taformas de gestão de benefícios de me-
dicamentos do país. A empresa, fundada 
em 1999, atua como um elo, unindo os 
ecossistemas de tecnologia e saúde, 
e criando conexões inteligentes entre 
os seus principais públicos: indústrias 
farmacêuticas, farmácias e drogarias, 
startups, setor público e empresas pri-
vadas de diversos segmentos. Pioneira 
ao lançar o PBM - Plano de Benefícios de 
Medicamentos no Brasil em 1999 conta 
com mais de 30 mil farmácias e 1,8 mil 
clínicas e laboratórios credenciados em 
todo o país, beneficiando 30 milhões de 
pessoas e gerando economia acima de 
R$ 750 milhões em 2020.
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Metade da população brasileira diz que 
sua saúde mental piorou desde o início 
da pandemia, aponta pesquisa 
Estudo realizado pelo Movimento Mente Em Foco em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD) ainda aponta que 62% dos 
brasileiros dizem não ter recebido suporte de saúde mental onde trabalham

Pesquisa inédita realizada pelo Mo-
vimento #MenteEmFoco em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Pesquisa 
e Análise de Dados (IBPAD) mostra que 
mais da metade dos brasileiros acredi-
ta que sua saúde mental piorou desde 
o início da pandemia. Além disso, 62% 
dos entrevistados disseram que o lugar 
onde trabalham não ofereceu suporte 
relacionado à saúde mental durante a 
pandemia da Covid-19. 

Com foco na saúde mental da po-
pulação, a pesquisa perguntou aos 

entrevistados quais das reações sur-
giram ou aumentaram desde o início 
da pandemia: sentir-se nervoso, tenso 
ou preocupado lidera o ranking com 
70% das menções, seguido por sentir 
ansiedade acentuada frequentemente 
(55%) e sentir o estresse acentuado 
(51%). Além disso, sentir-se cansado 
o tempo todo com facilidade e sentir-
-se triste com frequência empataram 
em 49% das citações. Em 47%, houve 
perda de interesse pelas coisas, e em 
46% dificuldade para realizar com sa-
tisfação as atividades diárias. 

Foi solicitado aos entrevistados que 
classificassem quais dessas manifesta-
ções surgiram ou aumentaram durante 
a pandemia. De 12 queixas de saúde 
mental listadas, apenas 16,7% das pes-
soas não tiveram nenhuma queixa, en-
quanto 5,8% tiveram todas as 12. 

Em um extrato sociodemográfico 
foi possível observar que jovens até 
34 anos possuem uma média de 6,6 
sintomas, enquanto acima de 34 anos, 
há uma queda chegando a 4.3 manifes-
tações expostas. Também observou-se 
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que os mais propensos a sentirem sin-
tomas ligados a transtornos mentais 
são mulheres. Ainda foram identifica-
dos como mais vulneráveis pessoas 
não economicamente ativas e inte-
grantes das classes sociais C, D e E. 

Quase 30% das pessoas afirma-
ram que tiveram dificuldade em de-
sempenhar alguma função no traba-
lho ou atividade profissional, por não 
estar se sentindo bem mentalmente. 
No entanto, mesmo com essas di-
ficuldades, 57% dos entrevistados 
disseram não ter procurado ajuda. 
Além disso, 91% não estão fazendo 
nenhum acompanhamento de saúde 
mental atualmente. 

Com relação ao diagnóstico de 
transtorno mental, 82% disseram 
que não foram diagnosticados. No 
entanto, 6% afirmaram terem sido 
diagnosticados com um transtorno 
mental já identificado anteriormente 
e 5% com um novo tipo. E do total, 
8% não souberam ou preferiram não 
responder. Dos diagnosticados, 59% 
foram identificados com transtorno 
de ansiedade generalizada, 52% com 
depressão, 13% com fobia social ou 
transtorno de ansiedade social, 9% 
com transtorno obsessivo-compulsi-
vo, 4% com fobia específica, 2% com 
dependência química, e 7% preferi-
ram não especificar. 

O diretor executivo do IBPAD, Max 
Stabile, afirma que a pesquisa mostra 
um cenário já esperado sobre a saúde 
mental dos brasileiros, mas os números 
preocupam bastante. "Os dados são pre-
ocupantes. Além de estarmos vivendo 
a maior crise sanitária da nossa época, 
com fortes consequências econômicas, 
estamos passando por uma crise na saú-
de mental da população. Precisarmos 
ter empatia e cuidado com quem convi-
ve e trabalha com a gente", destaca. 

Em meio ao cenário de pande-
mia, a Rede Brasil do Pacto Global da 
ONU e a InPress Porter Novelli, em 
parceria com a Sociedade Brasileira 
de Psicologia, lançaram em abril de 

2021 o #MenteEmFoco, movimento 
que convida empresas e organizações 
brasileiras a reconhecer a importân-
cia da saúde mental no ambiente de 
trabalho e a agir em benefício de seus 
colaboradores, e da sociedade como 
um todo, para combater o estigma e o 
preconceito social ao redor do tema. 
Desde o seu lançamento, mais de 30 
empresas já se tornaram signatárias 
do Movimento, atingindo mais de 200 
mil colaboradores. 

De acordo com Carlo Linkevieius 
Pereira, diretor-executivo da Rede 
Brasil do Pacto Global, esses números 
da pesquisa mostram que a pandemia 
tem causado inúmeros efeitos na saúde 
mental dos brasileiros. "O Movimento 
Mente em Foco encoraja e ajuda as em-
presas a estabelecer ações concretas 
e duradouras de suporte psicológico 
aos seus colaboradores. Surgimos num 
momento crucial em que precisamos 
acabar com o estigma social e dar ainda 
mais visibilidade a esse tema. Acredita-
mos que criar um ambiente de trabalho 
saudável do ponto de vista emocional 
tem que ser prioridade e fazer parte da 
estratégia de negócios dentro das insti-
tuições", reforça Pereira. 

A pesquisa foi realizada com 
1.009 pessoas de todos os estados 
brasileiros, entre os dias 30 de junho 
e 13 de julho, em uma amostra que 
reflete a população no País com uma 
margem de erro estimada de 3 pontos 
percentuais, em um intervalo de con-
fiança de 95%. Devido a pandemia, as 
entrevistas foram feitas em um painel 
online com convites distribuídos de 
forma aleatória. 

O Movimento #MenteEmFoco foi 
lançado em abril de 2021 pela Rede 
Brasil do Pacto Global da ONU e pela 
InPress Porter Novelli, em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Psi-
cologia, com o objetivo de convida 
empresas e organizações brasileiras 
a reconhecer a importância da saúde 
mental no ambiente de trabalho e a 
agir em benefício de seus colabora-
dores, e da sociedade como um todo, 
para combater o estigma e o precon-
ceito social ao redor do tema. 

O Instituto Brasileiro de Pesquisa 
e Análise de Dados é um centro inde-
pendente de pesquisa que atua desde 
2015 com pesquisas de opinião públi-
ca e ciência de dados.

Grupo Escalar/Divulgação
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Investimentos em publicidade digital 
movimentaram R$ 36,9 bilhões no Brasil, 
em 18 meses
Dados exclusivos do Digital AdSpend retratam o ano de 2020 e o primeiro semestre 
de 2021. Estudo com metodologia inédita também revela que o período de pandemia 
da Covid-19 impactou no aumento da familiaridade dos consumidores com as 
tecnologias e uso das plataformas digitais

O IAB Brasil, associação que re-
presenta o mercado de publicidade 
digital no País, em parceria com a 
Kantar IBOPE Media, lançou o estudo 
Digital AdSpend. A nova versão traz 
como destaque o fortalecimento da 
publicidade no digital, que teve um 
investimento acumulado de R$ 36,9 
bilhões, considerando o ano de 2020 
(R$ 23,7 bi) e os seis primeiros meses 
de 2021 (R$ 13,2 Bi).

O Digital AdSpend conta com uma 
metodologia inédita, com captura 
mais abrangente, e que traz maior 
granularidade ao dado com análises 
do comportamento de setores e cate-
gorias no mesmo padrão de mercado 
dos demais meios. Com isso, a pes-
quisa traz uma visão estratégica dos 
investimentos em mídia digital no 
país, considerando visões setoriais e 
expectativas para os próximos meses.

“A partir deste ano, o IAB Bra-
sil conta com a Kantar IBOPE Media 
como parceira na elaboração do Digi-
tal AdSpend para levar uma visão ain-
da mais ampla dos cenários de setores 
e categorias que fazem parte da publi-
cidade digital”, explica Melissa Vogel, 
CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil. 
“O estudo tem como objetivo disponi-
bilizar informações para que o setor 
tome as decisões de maneira estra-
tégica, compreendendo as atividades 
publicitárias com os mesmos critérios 
em todos os pontos de contato utiliza-
dos pelo consumidor”, complementa.

DADOS 2021

Na análise comparativa de janeiro 
a junho de 2021 com o mesmo perío-
do de 2020, o Digital AdSpend indica 
que os investimentos em publicidade 
digital tiveram um crescimento de 
25% no primeiro semestre deste ano.

Em relação à distribuição por 
tipo de dispositivo, mobile e desktop, 
os números ficaram bem próximos 
ao mesmo período de 2020, onde os 
anúncios publicados em mobile re-
presentaram 73% do share total.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO 
PARA 2021

O IAB Brasil perguntou também 
para os seus associados sobre a pre-
visão para o investimento em publi-

cidade digital neste ano comparando 
a 2020 e identificaram que 79% das 
empresas associadas pretendem au-
mentar seus investimentos, outros 
16% pretendem manter e apenas 
5% diminuir.

Entre as empresas que preten-
dem aumentar, 34% aumentarão de 
11% a 20% os seus investimentos 
e outras 32% declararam que irão 
potencializar o investimento entre 
21% e 30%.

DADOS 2020

O levantamento também reve-
la que as compras dos anúncios em 
digital no ano passado foram 48% a 
mais em relação ao último relatório 
publicado pelo IAB Brasil, em 2019, 
com base de 2018.
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Segundo o levantamento, cerca 
de 90% das transações de mídia digi-
tal em 2020 foram feitas de maneira 
automatizada, sendo 83% em plata-
formas self service, 4% em Program-
matic Direct e 3% em Programmatic 
RTB (lances em tempo real). Com-
pletaram o share de modelos transa-
cionais, as compras diretas (não au-
tomatizadas), representando 6% das 
transações e Adnetworks com 4%.

Outro destaque do estudo está 
na relação de direcionamento dos 
anúncios em Digital no ano de 2020, 
pois 73% dos investimentos foram 
endereçados para dispositivos mó-
veis, sendo que as redes sociais ti-
veram 46% do total dos anúncios 
veiculados.

Os dados exclusivos também 
apontam que em 2020 o vídeo foi o 
formato líder nas redes sociais e re-
presentou mais de 80% do total da 
verba investida na publicidade digi-
tal, em comparação aos demais for-
matos de anúncios que foram 17%.

Os índices são reflexos, principal-
mente, do período de pandemia da 
Covid-19 que acelerou a adoção dos 
consumidores às tecnologias e plata-
formas digitais. De acordo com o es-
tudo, 56% das pessoas entrevistadas 
afirmaram que a crise do Coronavírus 
fez com que elas incorporassem a tec-

nologia no seu dia a dia.

SETORES QUE MAIS SE 
DESTACARAM

O Digital Adspend também ana-
lisou os números dos top 15 seto-
res que investiram em publicidade 
no Digital. Em 2020 esses setores 
corresponderam a 94,4% da verba 
destinada às mídias digitais e os três 
anunciantes com maior participação 
na publicidade digital foram Servi-
ços ao Consumidor (21,9%), Comér-
cio (14,8%) e Financeiro e Securitá-
rio (12,2%).

Já em 2021, os 15 Top setores cor-
respondem a 93% do investimento 
digital e alguns segmentos mudaram 
de posição no ranking por aumentar 
os investimentos, como Telecomuni-
cações, Cultura, Imobiliário, Automo-
tivo e Farmacêutico.

E o comparativo entre os primei-
ros semestres de 2021 e de 2020 
revela um aumento no volume de 
anunciantes em canais digitais de 
57% e comprova a curva de cresci-
mento. Os setores com mais cres-
cimento em novos anunciantes fo-
ram: Imobiliário (+142%), Eletros 
(+117%) e Serviços (+111).

“Pesquisas como estas são im-

portantes tanto para quem compra 
quanto para quem vende espaços 
e soluções para publicidade. Nossa 
missão ao divulgar uma pesquisa 
como esta vai muito além de en-
tregar um número frio. Queremos 
dar mais possibilidades de cruza-
mentos de dados, mais abertura 
para conversas, questionamentos e 
criação de hipóteses em uma época 
em que todos estão fechando seus 
planejamentos para o próximo ano”, 
comenta Cris Camargo, CEO do IAB 
Brasil.

A Kantar IBOPE Media faz par-
te da Kantar, líder global em dados, 
insights e consultoria. Oferecemos 
as mais abrangentes e precisas in-
formações sobre consumo, desem-
penho e investimento de mídia, pro-
vendo aos clientes da América Latina 
dados para a melhor tomada de de-
cisão. A Kantar IBOPE Media conta 
com aproximadamente 3.500 cola-
boradores e possui operações em 15 
países latino-americanos.

O IAB Brasil é uma Entidade de 
classe sem fins lucrativos que tem 
como objetivo desenvolver a publicida-
de digital no Brasil. Integrado a uma 
rede global com 45 IABs (Interactive 
Advertising Bureau) no mundo, in-
centiva a criação de boas práticas em 
planejamento, criação, compra, venda, 
veiculação e mensuração de ações pu-
blicitárias digitais. O IAB Brasil pos-
sui mais de 230 associados e reúne as 
principais empresas do mercado digi-
tal entre veículos, agências, anuncian-
tes e empresas de tecnologia.
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Oportunidade para jovens 
empreendedores  
Programa de Bolsas "Iniciativa Jovens Líderes das Américas (YLAI) 2023".
O programa oferece 280 vagas para jovens da América Latina, Caribe e Canadá 
e as inscrições estão abertas até 1 de dezembro

O Programa de Bolsas “Iniciativa 
Jovens Líderes das Américas (YLAI)”, 
patrocinado pelo Departamento de Es-
tado dos EUA, está em busca de jovens 
empreendedores do Brasil para parti-
cipar de um programa de seis semanas 
focado na área de empreendedorismo 
comercial e social em 2023 nos Estados 
Unidos. As inscrições serão aceitas até 
13h do dia 1 de dezembro de 2021.  

 O YLAI leva jovens líderes pro-
missores da América Latina, Canadá 
e Caribe a cada ano para os Estados 
Unidos para expandir suas habilida-
des de liderança e empreendedoris-
mo e suas redes de contatos, por meio 
de workshops de desenvolvimento 
de habilidades e oportunidades para 
aprender e trocar experiências com 
seus pares nos EUA.  

Os participantes serão seleciona-
dos por meio de um processo com-
petitivo de inscrição. Mais de 950 
participantes de edições anteriores 
do YLAI, incluindo 77 do Brasil, man-
têm uma rede coesa na América La-
tina, Caribe e Canadá para apoiar os 
esforços uns dos outros, para melho-
rar seus próprios empreendimentos, 
compartilhar boas práticas e cola-
borar para reduzir a lacuna de opor-
tunidades, além de contribuir para 
a prosperidade econômica em suas 
comunidades.  

Devido à natureza intensiva do 
programa, os candidatos devem estar 
totalmente focados em seu desenvol-
vimento profissional e nas atividades 
do programa durante todo o período 
de seis semanas nos Estados Unidos. 

O programa está aberto a empre-
endedores brasileiros que atendam 
aos seguintes requisitos:   

Tenham entre 25 e 35 anos na 
data de início do programa;  

Residam no Brasil;  

Tenham um histórico de 
crescimento de seu próprio 
negócio ou empreendimento 
social por pelo menos  
dois (2) anos;  

Tenham proficiência em  
leitura, redação e conversação  
em inglês. 

Para se candidatar, acesse o site  
ylai.state.gov/apply
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Roberto Azevêdo, da PepsiCo, e Carlos Murillo, 
da Pfizer, assumirão funções de liderança no 
Conselho Empresarial Brasil-EUA da Câmara 
de Comércio dos Estados Unidos 

O Conselho Empresarial Brasil-
-EUA, filiado à Câmara de Comércio 
dos Estados Unidos, anunciou hoje 
que, a partir de 1º de janeiro de 2022, 
Roberto Azevêdo, vice-presidente 
executivo da PepsiCo, diretor global 
de assuntos corporativos e presi-
dente do conselho de administração 
da Fundação PepsiCo, atuará como o 
novo presidente do Conselho. Além 
disso, o Conselho anunciou que Car-
los Murillo, presidente regional para 
a América Latina da Pfizer, atuará 
como vice-presidente - com efeito 
imediato. 

"PepsiCo e Pfizer têm sido fun-
damentais para a recuperação eco-
nômica do Brasil e para a construção 
de um futuro sustentável e inclusivo. 
Damos as boas-vindas a Roberto Aze-
vêdo e Carlos Murillo em suas fun-
ções de liderança no Conselho", disse 
Cassia Carvalho, diretora-executiva 
do Conselho Empresarial Brasil-EUA. 
"O Conselho é uma plataforma funda-
mental para diálogos estratégicos en-
tre os setores privados e governos de 
ambos os países e estou confiante de 
que nossa nova liderança fornecerá 
orientação valiosa no fortalecimento 
da cooperação econômica em nome 
de nossos membros e nações." 

Azevêdo sucederá Ernesto Torres 
Cantú, CEO do Citi Latin America, que 
permanecerá como presidente do 
Conselho até o final de 2021 e, após 
este período, seguirá como membro 
do Conselho. Torres liderou o Conse-
lho durante um momento importan-
te e crítico nas relações Brasil-EUA, 
e sob sua liderança viu a assinatura 
do Protocolo ao Acordo de Comércio 

e Cooperação Econômica Brasil-EUA 
relacionado a Regras Comerciais e 
de Transparência, bem como uma 
transição no governo dos EUA e as 
novas prioridades do novo governo. 
"É uma honra assumir como o novo 
presidente do Conselho e espero 
contribuir com o fortalecimento da 
cooperação empresarial e o estreita-
mento do diálogo bilateral entre os 
dois países", disse Azevêdo. "O Brasil 
é um país incrivelmente dinâmico, e 
o Conselho tem uma oportunidade 
real de apoiar o crescimento econô-
mico inclusivo, bem como melhorar 
o cenário da saúde, que tem se mos-
trado um pilar para uma sociedade 

sustentável", disse Murillo. 

O Conselho Empresarial Brasil-
-EUA, da Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos é formado pelas 
principais empresas multinacionais 
do mundo, interessadas em fortale-
cer as relações econômicas bilaterais 
entre os dois países. Defendendo o 
livre comércio, mercados livres e a 
livre iniciativa, o Conselho trabalha 
em estreita colaboração com seus 
membros, representando-os na pro-
moção de metas de políticas públicas 
perante os governos brasileiro e ame-
ricano. Os membros do Conselho re-
presentam uma variedade de setores, 
incluindo agricultura, serviços bancá-
rios e financeiros, bens de consumo, 
defesa, energia, saúde, manufatura, 
produtos farmacêuticos e tecnologia, 
entre outros. O Conselho colabora 
com seus membros na formulação de 
agendas transversais e específicas de 
cada setor além de apoiar políticas 
públicas visando fortalecer a relação 
bilateral. 

A Câmara de Comércio dos Esta-
dos Unidos é a maior associação em-
presarial do mundo, representando 
os interesses de mais de 3 milhões 
de empresas de todos os tamanhos, 
setores e regiões, bem como câma-
ras estaduais e locais e associações 
industriais. Seu departamento inter-
nacional inclui mais de 70 especialis-
tas regionais e de políticas públicas 
e abarca 25 conselhos e iniciativas 
empresariais específicos de países e 
regiões do globo. A Câmara também 
trabalha em estreita colaboração com 
117 Câmaras de Comércio america-
nas no exterior.
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Glaucia 
Nasser, uma 
artista que 
espelha o 
Brasil 

“A Arte deve ser o espelho 
da alma nacional. Um país que 
procura a arte estrangeira - 
por ser ela supostamente me-
lhor - não verá jamais sua pró-
pria alma” - Frédéric Chopin

Há uma artista no Brasil, 
que mostra através da sua 
música, um espelho diferente 
do que normalmente o brasi-
leiro se vê. Quem está através 
é o Brasil. Glaucia Nasser é o 
veículo de reflexo.

“A música existe em minha 
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vida desde que me entendo por gente. 
Durante 20 anos me dedico ao estudo da 
técnica vocal, não apenas para me apri-
morar, mas porque entendo a música 
como uma maneira de mostrar aos bra-
sileiros o que é o Brasil”, conta Glaucia. 

Artista mulher que utiliza de sua 
arte e irreverência para despertar nos 
ouvintes o desejo de descobrirem um 
olhar diferente. Sua interpretação e 
seus discursos levam à visão do quão 
grandiosos são os brasileiros. As can-
ções de Glaucia têm como proposta um 
reviver do melhor da nação brasileira. 

Em 2004 estreou profissional-
mente como cantora lançando diver-
sos álbuns de músicas autorais e re-
leituras. Até 2015, Glaucia participou 
de CDs e coletâneas de outros artistas 
e realizou apresentações internacio-
nais. No mesmo ano, lançou o CD “Em 
Casa” dedicado aos seus conterrâne-
os e grandes compositores mineiros, 
com canções ao som da viola, que re-
presentam a sua história e origem. 

Em 2016, lançou o CD “Um Lugar”, 
que contém algumas das canções do 
espetáculo “JK Um Reencontro com o 
Brasil”, um projeto que revive a traje-
tória desse ícone da história política 
brasileira. Gláucia é solista do espe-
táculo e palestrante, juntamente com 
grandes músicos e artistas brasilei-
ros. Percorreram quase todas as ca-
pitais do país com um único objetivo: 
conscientizar e trazer para as pessoas 
o melhor do Brasil e a grandeza que é 
ser brasileiro.

O estilo musical de Glaucia Nasser 
permeia o universo da Música Popu-
lar Brasileira. Com um estilo musical 
genuinamente brasileiro, Glaucia Nas-
ser experimenta toda a diversidade 
musical desse país de Norte a Sul, re-
descobrindo nuances de sons e cores, 
cheiros e aromas dessa arte tão ampla, 
vibrante e única na sua diversidade.

“Estudei ouvindo Elis, Gal, Bethâ-
nia, Clara Nunes e algumas cantoras 
internacionais como Edith Piaf e Bar-

bra Streisand. O que sempre me cha-
mou atenção foi a forma como elas 
nos revelam sensações no cantar”, 
explica a artista. 

As inspirações também chegam 
de tantos e tantas: são eles os compo-
sitores mineiros, nordestinos, sam-
bistas, cantoras e cantores da MPB, 
bossa nova e samba. Apaixonada pela 
cultura musical brasileira, a artista 
segue buscando aprender nesse uni-
verso tão miscigenado.

QUEM É GLAUCIA NASSER?

A grande força motriz desta mu-
lher é o respeito por todos e, princi-
palmente, o amor incondicional pelo 
Brasil. A música constitui o seu veícu-
lo de expressão, o empreendedoris-
mo, um talento herdado de gerações 
e um tributo à ancestralidade.

Seu doce olhar para a terra são as 
fontes de sua poesia na música e de 
suas atitudes como empresária. For-
mada em Comércio Exterior, atuou em 
empresas nacionais e internacionais. 
Sempre dedicada em instituições li-
gadas ao fomento e profissionalização 
do comércio e indústria, foi a primeira 
mulher presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Patos de Minas. 
Atualmente, preside o Conselho de 
Administração do grupo empresarial 
Terrena Agronegócios Ltda., com sede 
em Patos de Minas-MG.

Glaucia é mãe de dois rapazes. 
Divide-se entre São Paulo e Minas e, 
entre seus hobbys, estão os momen-
tos com seus cachorros na natureza, 
onde busca inspiração para as suas 
ações profissionais e artísticas. 

Seu lado social também tem gran-
de ressonância na sua personalidade. 
Fundou com amigos e presidiu a en-
tidade Amparo Maternal Eurípedes 
Novelino, onde ainda colabora no 
conselho da instituição. É relações 
institucionais e assessora da presi-
dência da Fundação Brasil Meu Amor. 
Atua em diversos projetos da Funda-

ção no resgate do patrimônio cultural 
do Brasil e no fomento a novas artes.

UM PEQUENO PUNHADO DE 
SAMBA 

“Se compararmos grandes nomes 
da poesia literária nacional com al-
guns dos maiores sambas brasileiros, 
com certeza daria samba”. Com essa 
inspiração nasce um novo projeto, 
“Um pequeno punhado de Samba”, 
que traz a poesia do samba, numa pe-
quena seleção de grandes sambistas”, 
afirma Glaucia. 

É um projeto de sete vídeos: um 
documentário com versos escritos 
por poetas de estudo acadêmico, que 
usam a tinta da vida para fazer as 
suas rimas. No projeto, que é um es-
pelho da poesia brasileira, a potência 
do feminino entra em destaque. Um 
feminino sem aparência estereotipa-
da, com uma grande carga de emoção 
e sensações. 

Através de entrevistas, depoimen-
tos e claro, muita música, “Um peque-
no punhado de Samba” documenta a 
vida de quem vive do Samba e do Car-
naval. Glaucia Nasser conversa com al-
gumas das pessoas que fazem do sam-
ba sua vida, entre elas a presidente da 
escola Rosas de Ouro, a musa trans, a 
porta-bandeira, um escultor e a ma-
drinha das Baianas. O diretor musical, 
Paulo Dafilin, compõe com belíssimas 
claves brasileiras e traz uma sonorida-
de nos instrumentos com a brasilidade 
necessária e evidente.

“A poesia do samba, assim como 
a fé, supera o insuperável, suporta o 
insuportável, nos faz realizar o im-
possível e declarar em alto e bom tom 
a dignidade e a alegria de sermos bra-
sileiros”, comemora a artista.

Esse projeto pode ser conferido 
em suas plataformas digitais, através 
do Instagram e do Youtube. As produ-
ções não param e muitas surpresas 
ainda estão para acontecer em 2021, 
com extensões para o próximo ano.
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Por parte da mãe 
Zulmira, minha avó materna, 
Dinha para nós, se orgulhava 
das cinco tábuas aplicadas. 
Meu avô, o mais recente recu-
sado, entrou na repescagem 
para evitar que Avelina se ca-
sasse antes, fazendo pinguela 
sobre a irmã mais velha. 

Dinha vivia ocupada. Café 
com quitanda para os retirei-
ros, dia amanhecendo; apal-
pação de galinhas, soltando 
logo  as que não iam botar. Fa-
zer queijo respeitava apenas 
a Sexta-Feira da Paixão. Num 
tempo em que só se compra-
va sal e querosene, o algodão, 
descaroçado, virava carda, 
fio, meada, pano. Dava gosto 
ver minha avó fiandeira. Pai 
Límpio,  meu bisavô, só usava 
roupa  “feita cá”. Quando via a 
filha indo com a família para 
a festa no arraial, fazia velada 
censura, puxando o “erre”: 
“Cês tão numa rrriqueza da-
nada!”. Interrompido o tum 
tum do monjolo, o arroz era 
peneirado, casca voando no 
terreiro colorido de passa-
rinho. Aguar a horta de cou-
ve, plantar mudas, arrancar 
mato era diversão quase di-
ária, enquanto apreciava as 
contínuas novidades da na-
tureza. Cuidar do jardim, tirar 
formiga, ver o brotar das flo-
res era singelo e bom conten-
tamento, mesmo de semblan-
te sempre sério. Matar porco, 
fazer biscoito, quebrava a ro-
tina, aumentava o movimen-
to. Cozinha cheia, cada um se 

servia nas panelas no rabo do 
fogão,  e sentava para comer, 
prato na mão. Comida de sal 
era farta e franca; sobreme-
sa, regrada. Ela dava as mui-
tas opções, a pessoa escolhia 
uma: leite com angu ou man-
dioca, banana com queijo, ra-
padura, doce de leite, goiaba-
da etc. Um novato, sem saber 
dos costumes, respondeu: 
“Vou experimentar  essa goia-
bada com queijo primeiro”. 
Com boiadeiro vindo de lon-
ge, o serão rendia esticadas 
novidades.  Gato, cachorro e 
passarinho pediam cuidados 
constantes. E o dia terminava 
com o terço puxado por tia 
Zoé, Vovô cochilando apoiado 
no baú.  

Uma vez, tomei coragem e 
entreguei a minha avó um 
embrulho com duas bana-
nas emendadas: “Paga meu 
filipe!”. Ela cumpriu a regra e  
me deu uma moeda tirada do 
dinheirinho dos ovos.

Mais tarde, ao visitá-la, eu leva-
va um pacote de balas, um de 
cigarros e uma lata de biscoito, 
que durava uma eternidade. 

Meu tio trouxe de São Paulo 
uma planta e uma história: 
era Ave do Paraíso, de flor 
branca e cheirosa, garantira 
o cego que vendia mudas na 
rua. Ela olhou, deu de ombros 
e falou com pouco caso: “Ah, 
é imbiri, tem demais nesses 
brejos por aí.”. Tio Zinho re-

clamava a falta de um beijo, 
um abraço ao menos. Ima-
ginei a infância severa dela, 
a carência de afagos em sua 
própria vida, lembrei-me da 
dedicação às plantas, flores e 
animais. Relembrei a impla-
cável caça às formigas, revi o 
paciente cuidado para ofere-
cer a mais gostosa marmela-
da de nossas vidas. Quis agra-
decer, dizer que lhe devíamos 
um troco. Mas ela já se fora. 

Zé Nemésio, meu avô, era  
José Viana Barros. Nemésio 
era o pai dele, viúvo com fi-
lhas mais velhas do que Se-
bastiana, a esposa-menina de 
14 anos. Conheci-a morando 
com Tia Maria, em Oliveira, 
onde parte da família se reu-
nia no domingo após a mis-
sa das oito. Vovó Sebastiana, 
com suave presença, abenço-
ava a todos. Cheirosa após o 
banho, eu costumava cortar-
-lhe as unhas do pé. Depois 
do enterro de Tio Américo, 
primogênito da geração, Vovô 
sentenciou: “O cacho de ba-
nana começou despencar”. 

Experiente na execução de 
variadas tarefas, ele se dizia 
um homem prático e se gaba-
va da habilidade no trabalho 
com madeira.  

Um dia, querendo puxar as-
sunto, perguntei se era ver-
dadeiro o ditado “neblina 
na serra, chuva na terra; ne-
blina baixa, sol que racha”. A 

olavoromano@task.com.brOLAVO ROMANO

CRÔNICAS

Escritor, membro da 
Academia Mineira 
de Letras 
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resposta foi seca: “Tempo de 
chuva, todo sinal é de chuva”. 

Não acreditava no amor entre 
marido e mulher. “Casa, depois 
acostuma”. Dava para notar. 

Li para ele trechos de Mário 
Palmério. Ouviu com atenção 
e atestou: “Este entende do 
assunto”. 

Respeitado como homem 
sério e isento, exemplar na 
lida e na vida, participou de 
muita partilha de terra como 
louvado. Ele voltava para casa 
cheio de histórias, feliz com o 
merecido reconhecimento. 

A inimizade dele com meu pai 
não impediu que a Serra fosse 

o paraíso de nossa infância. 
Grávida 20 vezes em 28 anos, 
praticamente uma vez por ano 
Mamãe cumpria o ritual de 
apresentar aos pais o neném 
mais novo. Ia a cavalo, a crian-
ça mais nova no travesseiro 
amarrado à cabeça do arreio, 
um maiorzinho na garupa, de 
companhia. Vovô, pouco ligado 
aos netos menores, foi seduzi-
do pela pequena Rogéria, um 
ano e meio, no curto período 
passado na fazenda enquanto 
Mamãe cuidava da caçula, aco-
metida de grave infecção renal. 
Mas foi Rogéria quem faleceu 
pouco depois, vítima de violen-
ta desidratação. 

Com um tinir de esporas no 
soalho, Vovô brota aos gritos 

diante do caixãozinho  branco. 
“Ah, meu Deus do céu, o que 
essa menina foi fazer lá em 
casa? Eu nem conhecia ela, não 
sabia nada dela. E me pega pela 
mão, me acompanha pro chi-
queiro pra tratar dos porcos. 
Pergunta tudo, especula sem 
parar, vovô isso, vovô aquilo. 
Por que uma coisa dessas foi 
acontecer?”. E chorou, chorou 
muito, sem nenhum acanha-
mento. Depois se enfurnou 
casa adentro, um ambiente 
que nem conhecia. Encontrou 
a filha chorando, o genro, sem-
pre tão impetuoso, acabado 
em dor e lágrimas. Sentou na 
cama, choraram juntos. Poucos 
dias depois, Dinha, que tam-
bém não ia lá em casa, apare-
ceu para uma visita.

Cozinha da Roça, quadro de Rui de Paula
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Exposição Virtual 
Desolação

RAQUEL CAPUCIO

Em meio a um bombardeio 
incessante de imagens e no-
tícias, a vivência no mundo 
contemporâneo se mostra 
conflituosa. Dúvida e caos 
sobem ao palco. Como dar 
vazão a esses sentimentos 
angustiantes? Como resistir 
às opressões cotidianas? 

Para o artista plástico minei-
ro e contemporâneo Mateus 
Moreira, as respostas se ma-

nifestam em tinta. Na expo-
sição “Desolação”, situações 
que carregam significados 
ambíguos na memória hu-
mana e na própria existência 
do artista tomam forma em 
15 pinturas a óleo. Cada obra 
nasce de um impulso inicial, 
catártico, incerto, gestual e 
necessário, para, então, se 
transformar em paisagem. 

O artista destaca que o próprio 
espaço da imagem começa a 
sugerir suas condições, como 
as diversas possibilidades de 
cores, formas e acidentes pic-
tóricos. “Identificar-me nesse 
processo é fundamental. É 
necessário perceber o que há 
de mim ali, ainda que eu não 
tenha a compreensão dos 
significados. Existe algo in-
consciente que deseja se ma-
nifestar em tinta, e eu realizo 
inúmeras tentativas até que o 
todo esteja em união”, afirma. 

Com referências artísticas 
como os pintores Claude Mo-
net  (que desbravou o universo 
da luz e da paisagem) e Alberto 
Giacometti (que teve a cora-
gem e a persistência de migrar 
sua obra do surrealismo para 
o expressionismo ). Sua pintu-
ra nasce abraçando a intuição, 
por meio de gestos rápidos e 
misturas fluidas. A cor surge da 
primeira tinta que suja o pincel 

na paleta. O tom predominante 
e a luz determinam a constru-
ção dos acontecimentos, em 
formas pictóricas que, ao final, 
resultam na obra singular do 
artista. “O processo de experi-
mentação é constante e a des-
pretensão é intrínseca. Quando 
o acúmulo de cores e matéria 
me intuem a parar, me distan-
cio desse delírio”, explica.

A mostra, montada na Picco-
la Galleria, está em cartaz até 
28 de novembro e pode ser 
visitada virtualmente. Além 
de um tour virtual, serão ofe-
recidas visitas virtuais me-
diadas (transmissão ao vivo), 
com inscrições gratuitas pela 
Sympla.

A exposição “Desolação” é 
uma realização da Casa Fiat 
de Cultura, com apoio do Mi-
nistério do Turismo, por meio 
da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, patrocínio da Fiat, 
do Banco Safra e da Gerdau, 
copatrocínio da Expresso Ne-
pomuceno, da Sada, do Banco 
Fidis e do Mart Minas. A mos-
tra tem apoio institucional do 
Circuito Liberdade, do Insti-
tuto Estadual do Patrimônio 
Histórico (Iepha), do Governo 
de Minas e do Governo Fede-
ral, além do apoio cultural do 
Programa Amigos da Casa, da 
Brose do Brasil e da Brembo.

Advogada, 
especialista em 
Cultura.
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CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

1 - Estado de Minas Gerais: 
Urgência na adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal

O balão de oxigênio do 
governo de Minas está che-
gando ao fim e, ao que tudo 
indica, não restará outra 
opção ao estado a não ser 
aderir, o quanto antes, ao 
Regime de Recuperação 
Fiscal proposto pelo gover-
no federal. Caso isso não 
venha ocorrer, a adminis-
tração pública estadual po-
derá estar seriamente com-
prometida e inviabilizada, 
sendo-lhe exigido o paga-
mento imediato e à vista 
de cerca de R$ 30 bilhões 
dependurados no Tesouro 
Nacional - o que poderá en-
sejar ao mesmo, inclusive, 
o bloqueio dos repasses de 
recursos federais constitu-
cionais a Minas. 

De acordo com o Bole-
tim de Finanças dos Entes 
Subnacionais elaborado e 
divulgado pelo Tesouro Na-
cional em agosto deste ano, 
desde fevereiro de 2018, 
Minas Gerais conta com li-
minares que suspendem a 
execução de contragaran-
tias, por parte da União, 
no caso de não pagamento 
de operações de crédito 

do Estado. O Estado está, 
portanto, usufruindo ante-
cipadamente de parte dos 
benefícios do RRF-Regime 
de Recuperação Fiscal.

Minas Gerais atende 
cumulativamente os três re-
quisitos de habilitação pre-
vistos no art. 3º da LC 159, 
de 2017, estando, portanto, 
elegível ao Novo RRF. Nesse 
contexto, o Estado poderia 
assinar 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.

Destaca o Boletim do 
Tesouro Nacional que o pro-
cesso de adesão também so-
freu alterações importantes. 
Destaca-se o fato de que o 
Estado poderá usufruir ao 
longo do processo de elabo-
ração do Pedido de Recupe-
ração 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 conteú-
do do PRF, mantém-se a ne-
cessidade de o Plano equi-
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librar as contas do Estado. 
Das leis e atos normativos 
que devem fazer parte do 
Plano de Recuperação Fis-
cal do Estado, conforme 
inovação feita pela LC nº 
178, de 2021, destacam-
-se a inclusão do estabele-
cimento de uma limitação 
das despesas primárias 
que vigore ao longo da 
duração do RRF e a substi-
tuição da exigência de pri-
vatização pela exigência de 
alienação total ou parcial 
de ativos do Estado. A se-
gunda alteração é especial-
mente 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 sus-
pensão de pagamento do 
serviço da dívida não será 
integral por três anos com 
decréscimo linear a partir 
do primeiro exercício de 
prorrogação, mas diminui-
rá linearmente até o encer-
ramento do Regime desde 
o primeiro ano.

Com o Regime em vi-
gor, o Novo RRF prevê 
mecanismos que dão ao 
Estado flexibilidade tan-
to na implementação das 
medidas do Plano como na 
observação das vedações 
à adoção de medidas que 
possam agravar a situação 
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 acompa-
nhamento da execução do 
Plano 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 
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 
levaria à extinção do Regi-
me, o que poderia ser des-
proporcional a depender 
da infração. Por sua vez, o 
Novo RRF só é extinto caso 
o Estado descumpra suas 
obrigações por duas avalia-
ções consecutivas.

Até o momento, os Esta-
dos do Amapá, Goiás e Rio 
de Janeiro realizaram pedi-
do para aderir ao Novo RRF.

No entanto, embora 
elegível ao Novo RRF, o 
Estado de Minas Gerais re-
quereu junto ao STF a ma-
nutenção da suspensão de 
pagamento do serviço da 
dívida, sob alegação de que 

remanescem pendências 
na regulamentação federal 
para adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal. Sobre 
este ponto, cabe esclarecer 
que, com a publicação do 
Decreto nº 10.681, de 2021, 
que regulamentou as altera-
ções propostas pela LC 178, 
de 2021, e da Portaria do 
Ministério da Economia nº 
4.578, de 2021, que regu-
lamentou os requisitos 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 con-
tinuidade do litígio judicial.

De acordo com maté-
ria publicada pelo jornal 
O Tempo de 09.10 último, 
“a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
tem 45 dias para apreciar o 
projeto de lei de adesão do 
Estado ao Regime de Res-
ponsabilidade Fiscal (RRF) 
da União.

O pedido de regime de 
urgência para a análise da 
matéria, protocolado pelo 
governador Romeu Zema 
(Novo) junto a um novo pro-
jeto substitutivo à matéria, 
foi lido em plenário no dia 6 
de outubro último, quando o 
prazo começou a contar. 

Caso o prazo seja des-
respeitado, o texto será 
diretamente incluído na or-

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA 
O REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
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dem do dia. Entretanto, os 
deputados ainda não anali-
saram o último substitutivo 
anexado ao projeto. O go-
verno estadual precisa dos 
votos de 39 dos 77 parla-
mentares para a aprovação 
da adesão ao RRF. 

O projeto de lei 
1.202/2019 foi encaminha-
do pelo Palácio Tiradentes à 
ALMG em outubro de 2019, 
ainda no primeiro ano da 
gestão Zema. Desde então, 
sequer passou pelo crivo da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, a primeira dos trâ-
mites legislativos. 

Em março deste ano, o 
governo encaminhou à Casa 
um primeiro substitutivo à 
proposta. À época, foi para 
adequá-la à nova regula-
mentação do RRF sanciona-

da dois meses antes. O novo 
substitutivo também segue 
alterações promovidas pelo 
governo federal nas diretri-
zes do programa.

O pagamento da dívida 
de Minas com a União está 
atualmente suspenso devido 
a liminares concedidas pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2018 e 2019. 

‘RISCO DE INSOLVÊNCIA’

Inclusive, o principal ar-
gumento do governo Zema 
para a tramitação do proje-
to de lei em regime de ur-
gência é a ameaça de queda 
das liminares no STF, já que 
estão condicionadas à ade-
são do Estado ao RRF. Em 
nota, o Executivo afirmou 
que o STF lhe intimou so-
bre a necessidade de ações 

concretas do Estado para a 
adesão ao regime.

“A iminência da queda 
da liminar coloca o Estado 
sob o risco de insolvência 
fiscal, uma vez que, caso 
isso ocorra, o Executivo 
estadual teria que desem-
bolsar R$ 26 bilhões em 
um único pagamento. Essa 
situação comprometeria 
inclusive a manutenção da 
prestação de serviços de 
saúde, educação e seguran-
ça”, alega. 

PARCELAS BILIONÁRIAS

Além de desembolsar 
R$ 26 bilhões de uma só 
vez, o restante da dívida 
com a União – cerca de R$ 
101 bilhões – teria que 
voltar a ser pago caso as li-
minares caiam. As parcelas 

seriam superiores a R$ 8 
bilhões por ano.

“A adesão ao RRF pro-
moveria um alívio imediato 
no fluxo das contas públi-
cas, não apenas para manu-
tenção dos pagamentos em 
dia, mas para a retomada 
de investimentos estrutu-
rados, uma vez que os paga-
mentos previstos para 2022 
entre dívida e encargos che-
gam a R$ 13 bilhões.” 

De acordo com o últi-
mo substitutivo, a adesão 
ao programa limitaria, por 
exemplo, o crescimento 
anual de despesas primá-
rias do orçamento e da 
Seguridade Social ao índi-
ce anual do Índice de Pre-
ço Amplo ao Consumidor 
(IPCA), ou seja, uma espécie 
de “teto de gastos”. 
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Além disso, permitiria 
a realização de leilões para 
quitar obrigações inscritas 
em restos a pagar ou então 
descumpridas. Dentre elas, 
precatórios vencidos até 
março de 2015 e dívidas 
com fornecedores e presta-
dores de serviço.

Por outro lado, o Estado 
seria autorizado a reduzir 
incentivos ou benefícios 
fiscais dos quais decorram 
renúncias de receitas de, no 
mínimo, 20%. O Regime de 
Recuperação Fiscal teria vi-
gência de até nove anos. 

TEMA ENFRENTA 
RESISTÊNCIA NA 
ASSEMBLEIA 

O líder do governo na 
Assembleia, deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB), en-
dossa o posicionamento do 
Palácio Tiradentes ao atri-
buir o “timing” do pedido 
de regime de urgência para 
a tramitação do projeto à 
pressão do ministro Luis 
Roberto Barroso.

“O governo não teve ou-
tra alternativa senão enca-
minhar a urgência. O gover-
no tem plena consciência de 
que quem resolverá se va-
mos aderir ou não ao RRF é 
a Assembleia. O governo fez 
a parte dele”, diz Valadares. 
Ele pontua que o regime de 
urgência é um instrumen-
to previsto na Constituição 
para “tentar dar celeridade 
a projetos importantes”.

Embora afirme estar 
otimista com a tramitação, o 
tucano admite que a adesão 
será um desafio, já que Zema 
não tem base majoritária. 
“Será ou já é um grande de-
safio buscar o convencimen-

to da maioria dos deputa-
dos sobre a importância da 
adesão ao RRF. Mas estou 
otimista frente a essa ‘ame-
aça’ da possibilidade de se 
revogar as liminares que 
permitem o não pagamento 
mensal da dívida. É um baita 
argumento”, diz.

‘MAIS PALATÁVEL’

Segundo Valadares, o 
substitutivo encaminha-
do na quarta-feira à Casa 
é mais “palatável” do que 
os anteriores. “Vários dos 
pré-requisitos que o texto 
trazia para o Estado e para 
os Poderes, como o congela-
mento de salário e a promo-
ção de servidores, saíram 
do projeto”, avalia o tucano. 

Os votos de deputados 
do bloco independente são 
considerados chave para os 
planos do governo de aderir 
ao RRF. Contudo, conforme 
o deputado Cássio Soares 
(PSD), líder do bloco, a dis-
cussão sequer começou en-
tre os parlamentares e não 
houve, até o momento, arti-
culação do governo. “Depois 
que fizer todas as reuniões 
com os membros com as 

informações precisas que 
vou ter condições de calcu-
lar os votos. É muito cedo 
para cravar”, diz Cássio. 
Ele acrescenta que a pauta 
está trancada devido a vá-
rios vetos de Zema, como 
aqueles à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022. 
Questionado sobre o regime 
de urgência, Cássio diz que 
recebeu com “naturalidade, 
considerando que é um ins-
trumento legislativo”. 

OPOSIÇÃO

Assim como Cássio, o 
líder do bloco de oposição, 
deputado André Quintão 
(PT), aponta o regime de 
urgência como prerrogativa 
de Zema. Entretanto, Quin-
tão pondera que a oposição 
tem restrições à adesão e às 
condicionantes do processo. 

“O RRF, em um momen-
to em que é preciso dimi-
nuir a desigualdade social, 
reforçar o acesso às condi-
ções igualitárias de educa-
ção em meio à pandemia, 
não é adequado. As condi-
ções vão limitar os investi-
mentos do Estado. O RRF 
impede a ampliação da rede 

de apoio e investimentos 
públicos”, avalia o petista. 

Quintão acredita que o 
Governo terá dificuldades 
na ALMG devido aos impac-
tos no funcionalismo públi-
co e nos demais Poderes. 
“Até que ponto os outros 
Poderes estão envolvidos?”

O líder da oposição ain-
da questiona o porquê Zema 
não propôs, por exemplo, a 
rediscussão da Lei Kandir - 
Lei 87/1996, que disciplina 
a cobrança do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). Con-
forme Quintão, as perdas 
de Minas com a Lei Kandir 
seriam superiores à dívida 
do Estado com a União. “O 
Governo deveria rediscutir 
a Lei Kandir, não aceitar im-
posições do Governo fede-
ral”, afirma.

Após acordo firmado 
entre União e Estados em 
2020, o Executivo pagará 
aos entes R$ 58 bilhões até 
2037 - Minas, por exemplo, 
receberá R$ 8,7 bilhões, 
sendo R$ 6,5 bilhões desti-
nados ao Governo estadual.

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 ob-
jetivo discutir a situação do 
pagamento da dívida com 
a União. O ministro do STF, 
Luís Roberto Barroso, inti-
mou o Estado a se posicio-
nar em relação a adesão do 
Governo de Minas ao novo 
Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), bem como da 

CUSTO DAS LIMINARES CONCEDIDAS NO ÂMBITO  
DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
Valores honrados pela União – Dados em R$ milhões
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necessidade de ações con-
cretas do Estado para ade-
são ao Regime. Isso porque 
o Estado conseguiu uma 
série de liminares judiciais 
no STF para suspender o 
pagamento da dívida com 
a União, enquanto não efe-
tiva a adesão ao novo regi-
me. Porém, como ainda não 
houve a adesão ao RRF, o 
ministro alertou que pode-
rá ficar insustentável man-
ter a liminar que desobriga 
o Estado do pagamento 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 parce-
las que superam o valor de 
R$8 bilhões ao ano.

Para aderir ao RRF é 
preciso a aprovação da 
Assembleia Legislativa. 
Participaram da reunião o 
presidente da ALMG, Agos-
tinho Patrus, o presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, desembarga-
dor Gilson Lemes, o defen-
sor público-geral de Minas 
Gerais, Gério Patrocínio, o 
presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, Mauri 
Torres, além do secretário 
de Estado Igor Eto (Gover-
no) e do advogado-geral do 
Estado, Sérgio Pessoa. 

STF MIRA ADESÃO DE 
MINAS AO REGIME DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL

O ministro Luís Rober-
to Barroso quer saber por 
que a Assembleia de Minas 
ainda não decidiu sobre o 
pedido do governo de Mi-
nas para aderir ao Regime 

de Recuperação Fiscal do 
governo federal. 

O ministro concedeu 
uma liminar suspendendo o 
pagamento da dívida do Es-
tado com a União. Essa limi-
nar foi readequada por ele 
no dia 15 de outubro último 
e terá validade por apenas 6 
meses, a contar da publica-
ção da decisão. Ao término 
deste prazo, o governo de 
Minas precisa informar a 
situação do requerimen-
to de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal. Mas 
Barroso também intimou o 
presidente da Assembleia 
de Minas Gerais, deputado 
Agostinho Patrus (PV), para 
que ele informe sobre a tra-
mitação do Projeto de Lei 
que pede a adesão ao Regi-
me de Recuperação Fiscal. 

Através de nota oficial 
divulgada, o governo de Mi-
nas esclarece que a adesão 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal não impede o envio 
de projeto de recomposi-
ção salarial para os ser-
vidores, nem tampouco a 
realização de concursos 
públicos, desde que pre-
vistos no planejamento do 
regime e não inclui, neste 
contexto, a privatização da 
CEMIG ou da COPASA, ou a 
autorização para que o Es-
tado faça privatizações sem 
a devida discussão com a 
sociedade, o Legislativo e 
os demais poderes.

O Projeto de Lei 
1.202/2019 tramita na 
ALMG desde 2019 e, em 
março de 2021, o governo 
enviou o substitutivo nú-
mero 1 da proposta, ade-
quando o texto ao novo 
modelo de Regime de Re-
cuperação Fiscal, sanciona-

do em janeiro de 2021.  Em 
1º de outubro último foi 
solicitada a apreciação em 
regime de urgência.

Atualmente, o Estado de 
Minas Gerais possui atrasos 
e pendências com o governo 
federal no valor de R$ 30,92 
bilhões – dos quais R$ 21,67 
bilhões diretamente com a 
União referentes a parcelas 
de amortização e de juros 
vencidos e não liquidados; 
e R$ 9,25 bilhões relativos 
a contratos com instituições 
financeiras não pagos e que 
foram honrados pela pró-
pria União.  Esses recursos, 
administrados pelo Tesouro 
Nacional, estão suspensos 
por força de liminares ob-
tidas junto ao STF-Supremo 
Tribunal Federal ao longo 
de 2018 e 2019. 

A ADESÃO DE MINAS 
GERAIS AO REGIME DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL 

Matéria publicada pelo 
articulista Luiz Tito no 
jornal O Tempo, de 18 de 
outubro último, revela que 
“a adesão de Minas Gerais 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) começa a pre-
ocupar além dos limites. 
Na semana que passou, o 
advogado geral do Estado, 
Sérgio Pessoa, esteve no 
STF com o ministro Luiz 
Roberto Barroso, para dis-
cutir os compromissos da 
adesão no prazo em curso 
de seis meses, concedido 
por Barroso, para que essa 
seja formalizada. Ao que se 
sabe, pegou mal a sugestão 
dada pelo Advocacia Geral 
do Estado (AGE), de incluir 
a ALMG como polo passivo 
na lide, manobra enten-
dida como uma tentativa 
de se criar um constran-

gimento ao Legislativo de 
participar de um problema 
que é da responsabilidade 
do Executivo”. 

Acrescenta a matéria 
que “deputados entende-
ram que estão sendo meti-
dos numa briga que Zema e 
sua turma têm que resolver 
com seus critérios e caixa. 
Para rememorar, no último 
ano à frente do governo de 
Minas, Fernando Pimentel 
havia conseguido êxito na 
obtenção de liminar que 
suspendeu a cobrança da dí-
vida do Estado com a União; 
essa liminar vinha sendo re-
formada. Mas numa reunião 
dos governadores, Zema se 
esqueceu da pendência e 
meteu o pau no Supremo. A 
reação veio voando, fazendo 
sair da prateleira, onde dor-
mia, o processo de cobran-
ça da União, num valor que 
imediatamente passa de R$ 
30 bilhões com mais R$ 4,5 
bilhões, em encargos. Agora, 
segundo deputados, que se 
vire Zema, que falou fora de 
hora o que não devia.”

É preciso ainda destacar 
que a FIEMG-Federação das 
Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais também divulgou, 
em 30 de setembro último, 
uma nota oficial com críticas 
ao Judiciário e ao Superior 
Tribunal Federal - o que en-
sejou, inclusive, comemora-
ções de júbilo e de elogios 
por parte do presidente Jair 
Bolsonaro.  Ato contínuo, um 
mês após, a entidade empre-
sarial ofereceu, em sua sede 
em Belo Horizonte, um almo-
ço em homenagem ao presi-
dente da República com di-
reito a presença inclusive, na 
mesa principal e a seu lado, 
do governador de Minas Ro-
meu Zema.
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A dívida pública do Es-
tado de Minas Gerais alcan-
çou, em setembro último, o 
valor de R$ 147,77 bilhões 
e corresponde a 184,72% 
da Receita Corrente Líqui-
da estadual, de acordo com 
informações da Secretária 
da Fazenda – SEF/MG.

O estoque da dívida, 
de acordo com a pasta, 
corresponde ao montante 
total dos saldos devedores 
dos contratos de operações 
de crédito, de refinancia-
mentos de dívidas e de 
parcelamentos de débitos 
previdenciários e demais 

contribuições sociais. Os 
contratos mais antigos são 
de refinanciamento de dí-
vidas com a União, celebra-
dos em 1988.

ROMBO NAS CONTAS 
PÚBLICAS DE MINAS 
DEVE ALCANÇAR R$ 11,7 
BILHÕES EM 2022

Segundo o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual – PLOA, 
documento que reúne as es-
timativas de receitas e fixa 
as despesas dos orçamentos 
fiscal e de investimentos das 
empresas controladas pelo 
estado e encaminhado no Até setembro – Fonte: SEF/MG

Ano Estoque da Dívida Pública de MG 
 Total - Em R$ milhões 

2018 114,343,76

2019 122.774,11

2020 134.290,38

2021* 147.765,57

DÍVIDA PÚBLICA DE MINAS JÁ CRESCEU 29,23%  
NO GOVERNO ROMEU ZEMA 

Dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
revelam a dívida pública do Estado de Minas já quase 1/3 
do valor apenas nestes três primeiros anos do governo Ro-
meu Zema e saltou, de R$ 114,34 bilhões ao final do governo 
Fernando Pimentel para R$ 147,77 em setembro último:

2 - Dívida Pública de Minas Gerais 
próxima de R$ 150 bilhões

Gil Leonardi / Imprensa MG
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dia 30 de setembro último 
à Assembleia Legislativa de 
Minas pelo governo esta-
dual, Minas Gerais deverá 
apresentar um déficit de R$ 
11,731 bilhões em 2022. As 
receitas foram estimadas 
em R$ 125.709.925.290 e 
as despesas alcançam R$ 
137.441.444.409.

Na comparação com o 
déficit previsto no PLOA 
deste ano, de R$ 16 bilhões, 
o governo estimou o orça-
mento no vermelho repre-
sentando 24,6% inferiores, 
pois considera a perspec-
tiva de uma melhoria nos 
resultados das contas pú-

blicas, em decorrência da 
ampliação das receitas em 
função da elevação da arre-
cadação tributária. 

Cabe mencionar que o 
gasto com a dívida pública, 
previsto em R$ 13 bilhões 
para o ano que vem, supe-
ra o déficit fiscal estimado 
em R$ 11,7 bilhões. Isso 
decorre em função do custo 
financeiro com encargos de 
inadimplência, por motivo 
da suspensão de pagamen-
to das parcelas obtidas por 
liminares obtidas junto ao 
Supremo Tribunal Federal.

Considerando-se os limi-

tes das despesas do Poder 
Executivo em relação à Re-
ceita Corrente Líquida - RCL, 
indicador definido na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
está projetado no PLOA 2022 
o comprometimento de 
52,30% com os gastos com 
pessoal, superando o limite 
máximo definido em 49%.

De acordo com a se-
cretária de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Luisa 
Barreto,”temos como desafio 
a permanência de um déficit 
na ordem de R$ 11 bilhões e 
a perspectiva ainda do Esta-
do acima do limite máximo 
de sua despesa de pessoal em 

relação à RCL. Isso demons-
tra que temos feito impor-
tantes progressos tanto na 
redução de despesas, quanto 
na ampliação de receita, mas 
precisamos ainda de melho-
rias estruturais para garantir 
uma permanência da melho-
ra da situação fiscal”.

O resultado mais direto 
do rombo nas contas públi-
cas será, inevitavelmente, 
a elevação do estoque da 
dívida, que já se aproxima 
dos R$ 150 bilhões.

Fontes: O Tempo – 09.10; Blog do PCO 
– 16.10; O Tempo/Luiz Tito - 18.10; 
Diário do Comércio 19.10; Boletim 

de Finanças dos Entes Subnacionais – 
2021 – Tesouro Nacional

MINAS GERAIS - SITUAÇÃO FISCAL (R$ MILHÕES) - Receita arrecadada e despesa paga

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
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O que os eleitores precisam saber
Advogado, ex-
Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Como é natural nas nações de-
mocráticas, o atual governo do 
Brasil está se aproximando do 
seu período final, para alegria 
de muitos e para tristeza de ou-
tros tantos.  O bom das demo-
cracias é que os governos, bons 
ou ruins, todos eles acabam. 

 Como também é natural, come-
çam a se movimentar as forças 
políticas que aspiram ocupar o 
governo. A população em ge-
ral, ocupada nas tarefas de sua 
dura sobrevivência, ainda se 
mantem longe das arengas da 
política. Num certo momento, 
contudo, estaremos todos en-
volvidos no clima das eleições, 
esquecidos dos desenganos 
acumulados e prontos para re-
novar a esperança de governos 
e dias melhores.

A questão que precisa ser dis-
cutida é se há fundamento lógi-
co para essa esperança.  Quan-
do elegemos um novo líder, o 
nosso sentimento é que ele fará 
um governo compatível com a 
personalidade que expressou 
durante a campanha eleitoral e 
que se manterá fiel às suas pro-
messas principais. Será que há 
razão neste sentimento?

A verdade é que quando olha-
mos para o governo, temos a in-
clinação para pensar nas pesso-
as e deixamos de levar em conta 
o sistema em que operam. O 
sistema constitucional brasilei-
ro, escrito por uma assembleia 
reunida logo em seguida ao fim 
do regime militar, esmerou-
-se em limitar os poderes e a 
liberdade do Presidente da Re-
pública e de reforçar o papel do 
Legislativo, do Judiciário e do 

Ministério Público. O resultado 
foi um presidencialismo fraco, 
com pouca autonomia executi-
va e pouca capacidade de resol-
ver problemas.

Os poderes do Judiciário e do 
Ministério Público, por si mes-
mos, não deveriam constituir 
uma disfunção institucional, não 
fossem os excessos e extrava-
gâncias de alguns de seus mem-
bros. Mas este é um capítulo que 
demanda mais espaço para ser 
convenientemente discutido. O 
problema central está no funcio-
namento do Legislativo.

Um Poder Legislativo para fun-
cionar precisa que os partidos 
sejam poucos, verdadeiros, ex-
pressem correntes de opinião 
e funcionem de modo demo-
crático. Não é, de modo algum, 
o que existe no Brasil hoje. Te-
mos cerca de 30 partidos repre-
sentados no Congresso, todos 
bem financiados com recursos 
públicos. Como não há 30 cor-
rentes de opinião na socieda-
de brasileira, a maioria desses 
partidos não representa coisa 
alguma, são meras associações 
de interesses.

Esses falsos partidos são co-
mandados centralmente por 
uma pessoa ou um pequeno 
grupo, que licencia a legenda 
em cada Estado para um políti-
co. A licença vem acompanhada 
de uma parcela dos fundos par-
tidários e do poder de formar as 
chapas eleitorais de um modo 
que beneficie o político licencia-
do. O partido não tem conven-
ções e nos Estados e Municípios 
é comandado por Comissões 
Provisórias, que podem ser dis-

solvidas a qualquer tempo pela 
Direção Nacional. Como não 
tem identidade política cada 
parlamentar é livre para nego-
ciar seus votos e opiniões dire-
tamente com o Governo.

Nas democracias representati-
vas os Governos negociam com 
partidos ou blocos um programa 
de governo, cujo êxito aproveita 
a todos. Aqui é preciso negociar 
com centenas de parlamentares 
individualmente, em troca de 
emendas, cargos e outras van-
tagens. É uma tarefa extenuante, 
que consome as energias do Go-
verno, sem proporcionar uma 
maioria estável para cumprir 
um programa político.

Neste sistema, embora eleito 
por uma maioria de milhões de 
pessoas, o Presidente não tem 
autonomia para executar uma 
política coerente, com objetivos 
de longo prazo, ficando perma-
nentemente exposto aos humo-
res de grupos parlamentares 
sem identidade política e sem 
qualquer fidelidade, a não ser 
aos próprios interesses. 

O candidato a Presidente é livre 
para sonhar e prometer. Quan-
do vence e assume o Poder 
toma consciência da fraqueza 
de seus poderes, da impotência 
diante dos problemas que cabe 
ao governo resolver e torna-se 
refém de maiorias volúveis e 
sem responsabilidade pública.

Se o Brasil não resolver estes 
desvios do sistema político, 
de pouco adiantará eleger um 
Presidente diferente, pois o país 
será sempre dirigido do mesmo 
modo e pelas mesmas pessoas.
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Lula: “Só Estado forte acaba com a miséria”
Ex-presidente diz que é hora de voltar a cuidar do povo: “Não se fala mais em distribuição 
de renda no país”. E defendeu Estado como indutor do desenvolvimento

O Brasil não suporta mais os des-
mandos do Palácio do Planalto e do 
Ministério da Economia. A falta de 
ação do governo devastou empregos e 
empurrou milhões de brasileiros para 
a extrema pobreza e a fome. Na sexta-
-feira, 8, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva fez um balanço de sua 
agenda de encontros e reuniões em 
Brasília e falou dos desafios de recons-
trução do Estado brasileiro, demolido 
por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. 
“Quero um Estado forte, porque só um 
Estado forte é capaz de acabar com a 
miséria nesse país”, disse.

Para colocar o país novamente no 
rumo da prosperidade, insiste Lula, é 
preciso devolver ao Estado o papel de 
indutor do desenvolvimento, por meio 
de políticas de fomento econômico e 
atração de investimentos. “Quero um 
Estado capaz de melhorar o SUS, que 
era tripudiado antes da pandemia, e 
agora é endeusado por quem tripudia-
va. O SUS é uma coisa extraordinária.

Não quero um Estado empresa-
rial, mas com força para ser o indutor 
do desenvolvimento”, apontou o ex-
-presidente. Segundo Lula, é preciso 
um Estado que cuide das pessoas. “É 
esse Estado socialmente justo que 
quero para esse país”, defendeu.

Ele reconheceu que os desafios 
do país em 2023 são maiores do que 
quando assumiu a Presidência há qua-
se 20 anos, mas insistiu que é hora 
de olhar para a frente e criar novas 
oportunidades para o futuro. “Quando 
deixei a Presidência, jamais imaginei 
que o Brasil ficaria pior do que deixei. 
Não esperava que o Brasil voltasse ao 
Mapa da Fome, era um motivo de or-
gulho termos saído”, desabafou.

Lula lembrou, no entanto, que o 
partido fez muito pelo país nos 13 

anos em que governou o Brasil. Os 
resultados econômicos do PT falam 
por si, argumentou Lula, mas é pos-
sível fazer muito mais. “O legado que 
deixei nesse país vale por 500 cartas 
ao povo brasileiro”, comparou, ao res-
ponder se faria uma nova versão do 
documento apresentado à sociedade 
nas eleições de 2002. “Nós pegamos 
esse país com U$ 30 milhões de dí-
vida ao FMI, 12% de inflação, 12 mi-
lhões de desempregados e o [Pedro] 
Malan, que era um bom homem, tinha 
de ir todo final ano até Washington 
buscar dinheiro para fechar o caixa 
no Brasil”. “Começamos a governar, 
todos os economistas diziam que o 
país iria quebrar. Nós consertamos a 
economia: trouxemos a inflação para 
4,5%, geramos 20 milhões de em-
pregos, tivemos superávit primário 
durante todo o governo, pagamos a 
dívida ao FMI, emprestamos US$ 10 

bilhões ao FMI e ainda deixamos US$ 
370 bilhões em reservas, que é o que 
está salvando hoje o Brasil”, ressaltou.

Lula observou que a incompetên-
cia de Bolsonaro destruiu o poder de 
compra do trabalhador ao permitir a 
volta da inflação e o descontrole ab-
soluto dos preços de itens essenciais 
ao povo brasileiro, como os alimen-
tos, o combustível e o gás de cozinha. 
“A gasolina já subiu 39%, o óleo die-
sel, 33%. Sem nenhuma necessida-
de. O Brasil tem refinarias”, disse, ao 
criticar a política de dolarização dos 
combustíveis. “A Petrobras tem uma 
direção mais importante do que o 
presidente. Se Bolsonaro não tem co-
ragem de governar, de dizer ao almi-
rante que está lá que não vai aumen-
tar, significa que o Brasil precisa de 
um novo presidente”. 

Fonte: Focus Brasil, 11 de Outubro de 2021
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Bolsonaro: Desaprovação volta 
a subir e está em 53%

O número de brasileiros que ava-
lia a gestão do presidente Jair Bolso-
naro como ruim ou péssima voltou 
a subir e chegou muito próximo do 
recorde, registrado em julho deste 
ano, quando ficou em 57%. Segundo 
dados da mais recente pesquisa EXA-
ME/IDEIA, a avaliação negativa soma 
53%. Em relação à última sondagem, 
de agosto, foi um aumento de cin-
co pontos percentuais. Quem acha o 
trabalho do presidente ótimo ou bom 
são 23%, e regular, 21%.

A pesquisa traz dados muito elo-
quentes em relação à inflação. Dos 
entrevistados, 79% encaram a situa-
ção como um grande problema no dia 
a dia. Os itens que mais têm pesado 
no bolso das pessoas são alimentos, 
bebidas e combustíveis. Para a popu-
lação de renda mais baixa, das classes 
D e E, os alimentos e as bebidas têm 
um peso maior, e os combustíveis, ob-
viamente, nas classes A e B.

Outro ponto importante é que 
68% dos entrevistados  mudaram os 
hábitos de alimentação em razão da 
inflação. "Obviamente que isso tem 
um impacto muito grande no dia a dia 
das pessoas, estamos falando de mais 
de dois terços dos brasileiros comen-
do de alguma maneira diferente, ob-
viamente piorando sua alimentação 
em razão do aumento de preços. Quem 
trabalha com a inflação sabe que ela é 
essencialmente expectativa, e 61% 
acham que os preços vão continuar 
aumentando nos próximos seis meses, 
ou seja, vamos continuar convivendo 
com um cenário bastante preocupan-
te para o Brasil” , diz Maurício Moura, 
fundador do IDEIA, instituto especiali-
zado em opinião pública.

"Em relação à avaliação do gover-
no, os indicadores do presidente conti-
nuam bastante reativos. A gente vê um 
ruim e péssimo acima de 50%, o que 
é muito perigoso porque essa parcela 

é de difícil desconversão. A aprovação 
de Jair Bolsonaro, apesar de bem re-
siliente na casa de 25%, no histórico 
é muito inferior aos pares dele que 
conseguiram a reeleição no Brasil pós-
-redemocratização - Fernando Henri-
que Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva 
e Dilma Rousseff. Bolsonaro tem duas 
variáveis bastante preocupantes para 
uma possível reeleição: forte rejeição 
refletida na avaliação ruim, e baixa 
aprovação”, avalia Maurício.

Outro dado preocupante da pes-
quisa é que 42% dos brasileiros discor-
dam que a economia vai melhorar nos 
próximos seis meses. "É muita gente 
com incertezas em relação ao futuro 
da economia, no médio prazo. Isso tem 
uma correlação com a aprovação do go-
verno, 55% dos que avaliam o governo 
como ótimo e bom acham que vai me-
lhorar e quem avalia mal é justamente 
o contrário [66% ruim e péssimo]. É 
um sentimento geral de desconfiança e 
incerteza em relação à melhora econô-
mica”, diz Maurício Moura.

Dos entrevistados, 45% atribuem 
ao governo federal o aumento no preço 
dos combustíveis e 28% atribuem aos 
governadores. Só que, quando cruza-
mos essa informação com aprovação e 
avaliação do presidente, é justamente 
o contrário. Quem aprova o governo 
federal acha que a culpa é dos governa-
dores e vice-versa. A responsabilidade, 
do ponto de vista da opinião pública, é 
um tema bastante polarizado.

A pesquisa EXAME/IDEIA ouviu 
1.295 pessoas entre os dias 18 e 21 de 
outubro. As entrevistas foram feitas 
por telefone, com ligações tanto para 
fixos residenciais quanto para celula-
res. A sondagem é um projeto que une 
EXAME e o IDEIA, instituto de pesqui-
sa especializado em opinião pública. A 
margem de erro é de 3 pontos percen-
tuais para mais ou para menos.
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General Santos Cruz: a política e a guerra
O 39º episódio do Política ao 

Quadrado teve como convidado o ge-
neral Santos Cruz, ex-ministro-chefe 
da Secretaria de Governo da Presi-
dência. O militar rebateu o enten-
dimento de que as Forças Armadas 
seriam espécie de Poder Moderador, 
interpretação segundo ele absurda. 

O ex-integrante do governo Bol-
sonaro negou pretensões de candi-
datura à presidência da República e 
analisou episódios da nossa história 
política recente, como o Mensalão e 
a Lava Jato.

O convidado afirmou que as For-
ças Armadas têm o papel constitucio-
nal de assegurar a defesa da pátria, da 
lei e da ordem. Elas devem garantir 
a existência e o funcionamento dos 
poderes constituídos e não interferir 
neles. “A vida do Brasil mudou, nós 
não estamos na década de 60, nós 
não estamos no pós-Guerra Fria. Esse 
pessoal tem que acordar que estamos 
em 2021”.

DETERIORAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO POLÍTICO 

Segundo o militar, vive-se um mo-
mento de desrespeito completo, pessoal, 
funcional e institucional. Houve o esva-
ziamento do debate político e persiste o 
ataque a pessoas. Apesar da legitimidade 
do atual governo eleito, existe influência 
da milícia digital extremista, que dispersa 
notícias falsas e manipula a opinião pú-
blica. Atualmente, a irresponsabilidade 
do uso das mídias sociais é confundida 
com liberdade: calúnia, injúria e difama-
ção continuam sendo crimes.

Ao falar da Lava Jato, Santos Cruz 
observa que o processo mostrou a 
possibilidade de combate à corrupção 
e de punição de quem tem poder. Na 
avaliação do general, a criminalização 
da política deu-se pelo comportamento 
de alguns integrantes do poder e não 
pela operação ou pela atuação da Justi-
ça. Já sobre o Mensalão, ele afirma que 
o episódio representou a destruição da 
democracia, por meio da compra do 

Legislativo pelo Executivo, com danos 
à garantia da independência entre os 
poderes. O general ainda classificou o 
orçamento secreto como a evolução da 
prática, o “Mensalão de última geração”.

Santos Cruz também relatou suas 
experiências em missões militares da 
ONU na República Democrática do 
Congo e no Haiti. Ele esclareceu o pa-
pel de tais intervenções internacionais, 
que não buscam “consertar” países, 
mas prestar apoio para a estabiliza-
ção política, com recursos financeiros 
e técnicos. O combate à corrupção e 
mudanças de legislação dependem da 
capacidade de organização e de inte-
resse das lideranças locais.

Quem faz o quadrado? O Política 
ao Quadrado é o podcast de primeira 
que vai ao ar toda segunda. A produ-
ção independente tem apresentação 
de Lívia Carolina e Caio Barros, téc-
nica e vídeo por Kauê Pinto, edição e 
mixagem de Brunno Rossetti e produ-
ção de Germano Neto.
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Fiscaliza+: Agostinho Patrus 
anuncia projeto que aprimora 
fiscalização do Estado
Iniciativa pioneira vai monitorar serviços públicos com foco em indicadores; anúncio 
aconteceu em ato pela redução das mortalidades materna e neonatal em Minas

Victor Oliveira/ALMG

O presidente da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG), de-
putado Agostinho Patrus (PV), anun-
ciou, nesta quinta-feira (14/10), um 
novo projeto de aprimoramento da 
fiscalização de políticas públicas 
executadas pelo Governo do Estado, 
o Fiscaliza+. A iniciativa – que não 
encontra precedentes na gestão pú-
blica nacional – visa estabelecer o 
monitoramento de indicadores rela-
tivos à prestação de serviços públi-
cos como saúde, educação e seguran-
ça, entre outros. 

“É indispensável a construção de 
um sistema fidedigno de informa-
ções, de monitoramento e de avalia-
ção das políticas públicas que propor-
cione mudar o que está dando errado 
e aperfeiçoar o que está dando certo. 
Nós vamos instituir marcadores e 
índices para que as diversas áreas 
do Estado possam ser monitoradas”, 
afirmou Agostinho Patrus.

O anúncio aconteceu durante ato 
que marcou a adesão do Legislativo 
mineiro à Aliança Nacional para o 

Parto Seguro e Respeitoso, promo-
vida pela Sociedade Brasileira para 
a Qualidade do Cuidado e Segurança 
do Paciente (Sobrasp). No evento, 
o presidente da ALMG assinou uma 
carta-compromisso que defende me-
didas legislativas para a redução das 
mortalidades materna e neonatal em 
Minas Gerais.

“A Assembleia vai cobrar, legislar 
e atuar em todas as frentes para que 
não vejamos mais em Minas Gerais 
tantas mortes evitáveis de mães e re-
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cém-nascidos. Se almejamos um tem-
po em que os direitos à saúde e à vida 
de todas as mulheres e de seus filhos 
sejam integralmente garantidos pelo 
Estado, este compromisso que hoje 
assinamos, sem dúvida, permitirá que 
esse dia chegue o mais rápido possí-
vel”, ressaltou Patrus.

Participaram da solenidade a pre-
sidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, Ana Paula Siquei-
ra; a diretora do Centro Latinoameri-
cano de Perinatologia da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Suzanne 
Serruya; a promotora de Justiça e co-
ordenadora regional das Promotorias 
de Justiça de Defesa da Saúde da 
Macrorregião Centro do Ministério 
Público de Minas (MPMG), Vanessa 
Campolina; a assessora do Centro 
de Apoio Operacional de Saúde das 
Promotorias de Justiça do MPMG 
(Cao-Saúde), Marcela Damares; o 
presidente da Comissão de Saúde, de-
putado João Vitor Xavier; o presiden-
te da Sobrasp e coordenador do Pro-
qualis Fiocruz, Victor Grabois; além 
de dezenas de deputadas e deputados 
e outros importantes representantes 
da sociedade civil. 

MINAS TEM A PIOR TAXA DE 
MORTALIDADE NEONATAL DO 
SUDESTE

Segundo a OMS, em todo o mundo, 
830 mulheres morrem, diariamente, 
de causas evitáveis relacionadas à 
gravidez e ao parto. Anualmente, são 
2,5 milhões de crianças que vêm a 
óbito no primeiro mês de vida. 

No Brasil, o cenário não é diferen-
te, sobretudo no contexto da pande-
mia de covid-19. Segundo Suzanne 
Serruya, da OMS, o país é destaque 
negativo em mortes maternas pela 
doença. De acordo com a especialis-
ta, a mortalidade aumentou em todas 
as regiões brasileiras, inclusive entre 
mulheres sem risco. A situação ainda 
foi agravada porque os serviços de 
atenção à gestante diminuíram cer-
ca de 40% durante a pandemia. “As 

mulheres ficaram sem atenção e não 
tinham para onde ir. Vimos peregri-
nação e morte nas ambulâncias e es-
tradas”, contou.

No território mineiro, as estatís-
ticas também são preocupantes. De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
Minas é o Estado da região Sudeste 
com a pior taxa de mortalidade ne-
onatal. Em 2019, foram registrados 
2.086 óbitos neonatais, ou seja, apro-
ximadamente 9 óbitos de recém-nas-
cidos a cada mil crianças mineiras 
nascidas vivas. Dessas perdas, 57% 
foram de neonatos negros (pretos ou 
pardos) e indígenas.

Em relação à mortalidade mater-
na, foram 115 óbitos em 2019, em 
Minas Gerais, ou 45 óbitos maternos 
por 100 mil nascidos vivos, valor 50% 
acima da meta fixada pelo Brasil na 
OMS. Para atingir o objetivo nacional, 
Minas deve reduzir em 1/3 o contin-
gente de óbitos maternos. Em relação 
à raça e à etnia, é crescente a porcen-

tagem de mulheres pretas, pardas e 
indígenas entre os óbitos maternos. 
Em 2019, 67% das mães que vieram 
a óbito eram desses grupos.

Segundo dados apresentados pela 
promotora do MPMG, Vanessa Cam-
polina, em Minas Gerais, 64% das 
mortes de crianças com menos de um 
ano de idade ocorrem por causas evi-
táveis, assim como 91% das mortes 
maternas. “Estamos perdendo crian-
ças e mulheres por graves violações 
de direito. O sistema é falho”, alertou.

Na oportunidade, o presidente da 
ALMG, deputado Agostinho Patrus, 
reforçou que a Assembleia de Minas 
atua com profundo respeito às mu-
lheres e às questões femininas. “Nós 
não podemos deixar que algo natural 
como a reprodução humana seja para 
as mulheres mais carentes, negras e 
em situação de vulnerabilidade um 
risco além daquilo que é aceitável nos 
países mais desenvolvidos do mun-
do”, defendeu.

Deputado agostinho Patrus
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“O Brasil é quase um continen-
te, é um país que apresenta aspectos 
os mais diferentes e contraditórios; 
é uma nação numerosa, com regiões 
extremamente dessemelhantes, mas 
é, acima de tudo, na sua benéfica va-
riedade geográfica, um todo, uma uni-
dade, e que assim deve comportar-se e 
conduzir-se.

Cada um de vós aqui reunidos 
representa uma parcela de interes-
ses, um ponto de vista particular que 
procura a solução de certa espécie de 
problemas que se impõem, de maneira 
prioritária, à vossa atenção, mas todas 
essas parcelas de interesses que encar-
nais devem forçosamente somar em 
favor do Brasil.

A solidariedade entre os Estados 
brasileiros não pode ser um ato de boa 
vontade, uma disposição ou mesmo 
uma atitude passiva: quer o queira-
mos, quer não, o nosso país é um só, 
é uma só alma, um só corpo — somos 
uma fraternidade, uma família, e só 
poderemos crescer, desenvolver-nos 
e até mesmo sobreviver, unidos — tal 
como nascemos.

A grandeza de nossa destinação 
é fruto de nossa unidade. Chamem a 
essa unidade como quiserem: será um 
milagre, ou o resultado de circunstân-
cias fortuitas; filha do acaso ou obra 
de sábios e patriotas, de heróis bandei-
rantes e pioneiros — mas não importa 

a explicação da fortuna deste grande 
país, deste grande complexo, que con-
grega raças diversas, climas os mais 
antagônicos, mas que respira de uma 
só maneira, que vibra, que sente, que 
reage de acordo com uma só e única 
consciência — e isso de tal maneira, 
que os interesses de uma parte são ou 
devem ser os interesses de outra, pois 
tudo se comunica, tudo é uma só coisa.

Nação do tamanho da nossa na-
ção, com tantas dificuldades; nação 
que suporta o peso da cruz do seu de-
senvolvimento; nação em formação, 
em estado de criação — deparando 
com problemas novos todos os dias —, 
força é que se entendam, que se conhe-
çam, que se ouçam os representantes 
do povo nas Assembleias dos Estados. 
O próprio regime federativo reclama 

essa união, para um melhor e mais 
harmônico funcionamento.

Sois delegados de toda a nação, 
estais em contato mais íntimo com a 
realidade das mais diversas regiões do 
Brasil, deveis conhecer por isso mesmo 
intimamente os problemas de conjun-
to, porque se impõe que marchemos 
todos reunidos e que cessem as profun-
das dessemelhanças de condições de 
vida entre os Estados da União.

Vossa tarefa, congressistas aqui 
presentes, é imensa; não poderá mes-
mo ser cumprida por uma só geração. 
Mas ela precisa ser iniciada o mais 
breve possível. É uma tarefa que con-
siste principalmente na renovação de 
nossa mentalidade política. Temos de 
alcançar uma objetividade, que ain-

JK: apagar do nome do Brasil o 
qualificativo de país subdesenvolvido

O amigo e ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, em entrevista 
concedida ao Canal UOL, em 28 de setembro último, afirmou: “Estamos em pleno 
subdesenvolvimento acelerado” e, ato contínuo, lembrei-me deste importante 
discurso, pronunciado pelo presidente Juscelino Kubitschek no Teatro Municipal, 
durante o encerramento dos trabalhos do Congresso das Assembleias Legislativas  
do Brasil – São Paulo – SP – 18 de novembro de 1956 e que apresento a seguir:
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da nos falta e que é, nos povos, o sinal 
do amadurecimento, da posse da total 
compreensão e domínio dos seus pro-
blemas. Se existe pobreza extrema em 
certas regiões brasileiras, grande parte 
da culpa deve ser atribuída à falta de 
objetividade e ao alheamento em que 
vivemos todos, durante tanto tempo, de 
qualquer preocupação tecnológica.

Ressalvando as exceções honrosas 
e prevenindo-nos contra o prejuízo das 
generalizações — temos de confessar 
que a mentalidade política brasileira 
não primou por objetividade. Fomos 
até mesmo grandes e denodados na 
defesa dos princípios e doutrinas, na 
afirmação de nossa personalidade 
nacional, na solução de problemas 
humanos dificílimos, como o da supe-
ração dos preconceitos raciais, com a 
generosa e bela solução do problema 
do trabalho escravo e a instituição de 
garantias devidas à dignidade da pes-
soa humana.

Mas, de uma certa forma, ao mes-
mo tempo que nos afervoramos em 
debates sobre direitos e conquistas 
da democracia, que vibramos com as 
grandes causas universais, parecíamos 
um tanto esquecidos de fundar as bases 
do nosso desenvolvimento, de atuar no 
planejamento de nosso futuro, de nos 
prepararmos para dirigir e até mesmo 
para compreender o surgimento deste 
Brasil que aí está, ainda desordenado, 
mas inequivocamente apresentando 
sinais de engrandecimento, de fortale-

cimento, de importância.

Faltou-nos preparação para o de-
senvolvimento; nas carreiras liberais, 
os jovens preferiram sempre, em gran-
de proporção, o estudo do Direito. A 
tônica de todas as reivindicações era 
a de maior espaço para a libertação 
política total; apenas o município, o 
injustamente censurado espírito mu-
nicipal impunha aos seus líderes e 
representantes algumas providências 
concretas indispensáveis, como pontes, 
serviços de água, uma ou outra estra-
da, grupos escolares, enfim, o pouco 
que permitisse viver com modesta de-
cência. Mas não se passava disso. Não 
havia — pelo menos não me lembro de 
ter havido durante o tempo de minha 
formação — a convicção de que o Bra-
sil necessitava desenvolver-se para so-
breviver, de que se impunha uma pla-
nificação e de que o primeiro dever do 
administrador é prever tudo, inclusive 
as crises provocadas pela aceleração 
dos ritmos de crescimento do país.

Tive o prazer de verificar, exami-
nando as razões que ditaram a vossa 
reunião, a parte importante que destes 
à fundação de uma política de desen-
volvimento econômico do Brasil, esta-
belecendo os princípios de uma orien-
tação de base.

Minha convicção ardente, senhores 
deputados presentes neste Congresso, 
é de que não há nenhuma parte desta 
pátria inabilitada para o enriqueci-

mento e em que seja impossível pro-
mover o desenvolvimento e a prospe-
ridade. A pobreza, a miséria mesma de 
que certas regiões de nossa terra são 
vítimas, decorre de uma incompreen-
são trágica e de má interpretação da 
realidade. Não há Estado brasileiro 
que esteja fadado, condenado a ser 
eternamente parente pobre na família. 
A objetividade, ajudada por uma téc-
nica de primeira ordem, reduzirá as 
diferenças e as desigualdades, estabe-
lecendo um novo alento, melhorando o 
nível de vida em toda parte.

Não há terra pobre que resista aos 
modernos processos de tratamento; 
não há região do Brasil que não sirva 
para uma ou outra espécie de cultura; 
não há muro de miséria ou pobreza 
que se oponha a tratores, irrigação e 
adubos, a estradas férreas ou rodovias, 
ao impacto de geradores elétricos, aos 
investimentos reprodutivos, à colabo-
ração de elementos progressistas, in-
distintamente nacionais ou estrangei-
ros, estes últimos trazendo-nos uma 
fecunda experiência capaz de poupar 
longos anos de atraso. Não há miséria 
ou pobreza que resista ao desejo de in-
tegrar a nossa terra numa posição de 
destaque internacional.

Deveis ser, senhores deputados, os 
arautos, os paladinos, os militantes de 
uma grande causa — a causa que nos in-
cumbe defender, que é a da guerra de ex-
termínio ao subdesenvolvimento. Como 
para a geração que viveu os últimos 
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anos de nosso Império a razão de ser era 
limpar o Brasil da mancha escravista, a 
nossa causa, a vossa causa é  deixarmos 
de ser um país subdesenvolvido.

Temos uma tarefa comum, uma 
causa comum, que transcende de mui-
to o âmbito dos partidos. Essa causa 
visa a pôr fim à vergonha de sermos 
uma das nações de mais baixa produ-
tividade no mundo, de contarmos com 
uma grande parte do povo brasileiro 
prisioneira do maior e mais negro des-
conforto, excluída até mesmo do nú-
mero dos denominados consumidores, 
pois nada pode comprar, a não ser o 
indispensável e insubstancial alimento 
para pôr na boca. A causa da miséria 
abandonada é também a da liberdade 
e da independência nacional.

Peço-vos que me ajudeis sempre 
a lutar pelo Brasil, que a todos per-
tence e não a determinado grupo 
ou partido. Ajudai-me a modificar a 
mentalidade infelizmente ainda rei-
nante, a impor uma noção mais justa 
e mais legítima de Estado. Ajudai-me 
na luta contra o empreguismo. Não é 
possível que a verba de pessoal aca-
be devorando todos os orçamentos 
da União, dos Estados e Municípios, 
paralisando todas as atividades úteis 
ou mesmo as indispensáveis. Assim 
nada poderá ser feito em favor do 
povo. Ajudai-me, ajudando a promo-
ver o trabalho e a iniciativa privada 
que ativa e faz render as riquezas 
em estado de imobilidade potencial. 
Ajudai-me finalmente na obra de re-
erguimento nacional.

O que vos quero propor é que esta 
reunião seja o marco de um entendi-
mento nacional superpartidário, no 
que toca à solução dos problemas fun-
damentais, e o início de uma nova era 
de maior compreensão das aflições e 
dificuldades nacionais.

De volta aos vossos Estados e às 
vossas tarefas de legisladores, que to-
dos aqui presentes se tornem campe-
ões da mesma convicção — de que não 
há maior e mais estrito dever do que 
o de apagar do nome do Brasil o qua-
lificativo de país subdesenvolvido. É 
contra o subdesenvolvimento que nos 
devemos unir e promover um campo 
de entendimento que faça recuar mes-
mo as faixas políticas nacionais mais 
divergentes”.

JUSCELINO KUBITSCHEK  
Profeta do Desenvolvimento:
Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI | em 3 volumes e 2.336 páginas

• 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.

Este texto integral consta da Coletânea de 3 livros intitulada “Juscelino Kubitschek:  
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”, de minha autoria, 
lançada em junho de 2019 por MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, 
Finanças e Negócios – Há 29 Formando Opiniões.

A Coletânea contém, no conjunto, 2.336 páginas e compõe-se de três edições impressas distintas: 
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VEM AÍ o XXIII Prêmio Minas
Desempenho Empresarial – Melhores 
e Maiores Empresas - MercadoComum 

2020/2021 e o XXV Ranking de 
Empresas de Minas Gerais
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Será em novembro próximo o 
evento de premiação 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 é homenagear as em-
presas que mais se destacaram em 
Minas Gerais durante os anos de 
2020/2021, em função de suas ativi-
dades operacionais, desempenho eco-
nômico e resultados em geral.

As empresas agraciadas foram 
definidas através de processo emi-
nentemente técnico que teve, como 
sustentação e fundamentação, as in-
formações e dados relativos ao estudo 
intitulado XXV Ranking de Empresas 
Mineiras, o qual, será divulgado em 
edição especial impressa e eletrônica 
de MERCADOCOMUM, prevista para 
circular em dezembro próximo, junta-
mente com o registro da premiação e 
das empresas vencedoras.

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 - ou que os 
mesmos tenham sido encaminhados 
nesse período à Redação de MERCA-
DOCOMUM 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 Ebitda;

• 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 premia-
das é definida, fundamentalmente, 
por sua efetiva contribuição à econo-
mia e ao desenvolvimento de Minas 
Gerais, considerando também outros 
elementos tais como: agregação de 
valor; inovação e absorção tecnoló-
gica; expansão de vendas; integração 
nacional e internacional; governança 
corporativa; competitividade e produ-
tividade; geração de riqueza; transpa-
rência; liquidez; geração de renda e de 
emprego; contribuição de impostos; 
EBITDA; sustentabilidade; respeito ao 
consumidor; “compliance” visão de fu-
turo e integração junto à sociedade da 
qual participa e integra.

As variáveis mais relevantes que 
determinam a escolha das empresas 
vencedoras são: equilíbrio econômi-
co financeiro; lucratividade e cresci-
mento da receita operacional; gover-
nança corporativa; transparência e 
respeito ao consumidor.

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 Empre-
sarial do Ano de Minas Gerais”. 
A Localiza é também a escolhida 
como a “Empresa Destaque do Ano 
de Minas Gerais”.
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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.

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-Engenharia de 

Telecomunicações S.A.

04 - 51 MELHORES E MAIORES 
EMPRESAS EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS 
(Setor de Atividade):
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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
• USIMINAS – Usinas Siderúrgicas  

Minas Gerais S.A.
• 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

05 - AS 51 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. USIMINAS – Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais S.A.

49. VALLOUREC Tubos Brasil S.A.
50. ZEMA - Créd. Financiamento  

e Investimentos S.A.
51. ZURICH MINAS Brasil  

Seguros S.A.
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MERCADOCOMUM estará circulando 
em dezembro com uma edição especial 
impressa e outra eletrônica trazendo ma-
térias sobre os premiados, as empresas/
instituições e personalidades, destacan-
do a relevância da premiação para a eco-
nomia e o desenvolvimento de Minas Ge-
rais. Cabe ainda ressaltar, a importância 
da realização desse evento, que reúne ex-
pressiva parcela formadora do PIB minei-
ro e obtém ampla repercussão da mídia 
em geral. Nesta edição especial constará 
o descritivo do XXV Ranking de Empre-
sas Mineiras, listando-se as “500 Maiores 
Empresas de Minas – 2020/2021” – em 
ordem alfabética, por setor econômico, 
receita operacional líquida, resultado, pa-
trimônio líquido e ativos totais.

No dia 23 e 24 de novembro – às 
18 horas, MERCADOCOMUM estará 
realizando evento do XXIII Prêmio 
Minas Desempenho Empresarial – 
Melhores e Maiores Empresas – MER-
CADOCOMUM 2020/2021 através de 
dois webinars com a participação de 
vários dirigentes das empresas ven-
cedoras desta premiação e contará, 
ainda, com alguns painéis exclusivos 
para a realização de debates sobre a 
economia mineira, brasileira e inter-

nacional– 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 Whatsapp/Telegram, além 

de disponibilizar para acesso o seu 
site www.mercadocomum.com, jun-
tamente com as edições anteriores. 
De acordo com estatísticas do Google 
a publicação MERCADOCOMUM teve, 
em agosto e setembro último, cerca 
500 mil visualizações por mês.

As empresas agraciadas que par-
ticiparem desta premiação, através da 
veiculação de publicidades na edição 
especial impressa e eletrônica, bem 
como no site desta publicação, além 
do descritivo institucional receberão, 
também, um troféu, um diploma em 
aço inox e um certificado impresso 
em papel especial.

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 Economistas 
de Minas Gerais; Fórum JK de Desen-
volvimento Econômico; IBEF - Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças de 
Minas Gerais; MinasPart- Desenvolvi-
mento Empresarial e Econômico Ltda., 
Rosenberg & Associados e Weplace.
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• 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

• 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

• 2020/2021 – Eugênio Mattar – 
Grupo Localiza

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS ANTERIORES COM O TÍTULO 
“PERSONALIDADE EMPRESARIAL 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.

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS ANTERIORES COM O TÍTULO  
“EMPRESA DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS”:
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No Brasil são editadas, em média, 
563 normas todos os dias, o que re-
presenta um total de 6.782.002 (seis 
milhões, setecentos e oitenta e duas 
mil e duas), em 33 anos, conside-
rando o período de 5 de outubro de 
1988, quando a Constituição Federal 
foi publicada, até o dia 30 de setem-
bro deste ano. Os dados fazem parte 
do estudo “Quantidade De Normas 
Editadas No Brasil” feito pelo Institu-
to Brasileiro de Planejamento e Tri-
butação (IBPT).

O estudo mostra ainda que apro-
ximadamente 6,58% do total de 
normas editadas nestes 33 anos se 
referem à matéria tributária, ou seja, 
443.236. Destas, 36.483 são normas 
tributárias federais, 146.849 esta-
duais e 259.904 municipais. Para se 
ter uma ideia do que isso representa, 
em média, foram editadas 53 normas 
tributárias/dia útil ou 2,21 normas 
por hora/útil.

“A legislação brasileira é complexa, 

o que pode gerar grande confusão e 
dificuldade na interpretação. As maté-
rias tributárias, por exemplo, passam 
por muitas alterações, o que pode ge-
rar um forte impacto tanto para os em-
presários quanto para os consumido-
res. O estudo aponta que das 443.236 
normas tributárias editadas desde a 
promulgação da Constituição Federal, 
apenas 6,96%, ou seja, 30.837 esta-
vam em vigor em 30 de setembro de 
2021”, ressaltou o presidente executi-
vo do IBPT, João Eloi Olenike.

Estudo mostra que 
apenas 6,96% das 
normas tributárias 
editadas, desde  
a promulgação 
da Constituição 
Federal, estava  
em vigor em  
30 de setembro  
deste ano

Tributos no Brasil:  
Mais de 6,7 milhões de normas 
foram editadas em 33 anos, 
média de 563 por dia
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Na tabela a seguir é possível ob-
servar um comparativo com as quan-
tidades de normas gerais e tributárias 
editadas em âmbito Federal, Estadual 
e Municipal.

IMPACTO DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS PARA  
AS EMPRESAS

De acordo com as estimativas do 
IBPT, cada empresa deve seguir 4.626 
normas tributárias, o que representa 
51.945 artigos, 121.033 parágrafos, 
386.993 incisos e 50.906 alíneas. Isto 
corresponde a 6,5 quilômetros de 
normas, se impressas em papel for-
mato A4 e letra tipo Arial 12.

Por conta desta elevada quanti-
dade de normas, as empresas gastam 
aproximadamente R$ 181 bilhões por 
ano para manter pessoal, sistemas e 
equipamentos necessários para o 
acompanhamento das modificações 
da legislação.

QUANTIDADE DE NORMAS  
POR HABITANTE

Os dados do estudo também mos-
tram que dividindo a quantidade de 
normas editadas pelo número de 
habitantes do país é possível obser-
var que de 1989 a 2021, o número 
de normas editadas foi de uma para 
cada 31 habitantes. Já nos três anos 
que antecederam a promulgação da 
Constituição de 1988 foi editada uma 
norma geral para cada grupo de 300 
habitantes, como pode ser visto na ta-
bela abaixo, que mostra a evolução ao 
longo dos anos. 

O Instituto Brasileiro de Plane-
jamento e Tributação (IBPT) foi fun-
dado em 1992, com o objetivo inicial 
de congregar estudiosos das ciências 
jurídica, contábil, social e econômica 
para debater sobre temas relacio-
nados ao planejamento tributário. 
Desde sua fundação, o IBPT se dedica 
ao estudo do complexo sistema tri-
butário no país, sendo reconhecido 
pela adoção de uma linguagem clara e 

precisa à sociedade sobre a realidade 
tributária brasileira. O IBPT também 
lançou bases e fundamentos para 
viabilizar a lógica da transparência 
fiscal, promovendo conscientização 
tributária.

Pioneiro na criação de estra-
tégias de mercado para empresas 

e entidades setoriais a partir da 
análise de dados fiscais, públicos 
e abertos, o IBPT mantém investi-
mentos contínuos em tecnologia e 
na capacitação de sua equipe para 
viabilizar pesquisas, estudos e ser-
viços, possuindo o maior banco de 
dados privado com informações tri-
butárias e empresariais.
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As melhores 
universidade 
do mundo
A Oxford, do Reino Unido 
é considerada a melhor 

De acordo com o ranking intitu-
lado “Times Higher Education World 
University Rankings”, a Universidade 
de Oxford, do Reino Unido, permanece 
em primeiro lugar, pelo sexto ano con-
secutivo, como a líder entre as 10 me-
lhores institituições de ensino supe-
rior do Estados Unidos e Reino Unido.

Na Ásia, a China registra a posição 
mais elevada no ranking – 16ª classifi-
cação e alcança um recorde de 10 uni-
versidades incluídas das 200 líderes 
mundiais, enquanto a Coreia do Sul, 
Japão, Cingapura também atingiram a 
suas mais elevadas posições de acordo 
com a nova metodologia adotada para 
a classificação. Um recorde de 1.662 
universidades de 99 países e regiões 
participam da classificação deste ano.

A Universidade de Orford, que li-
derou as iniciativas globais na pesqui-
sa para a vacina da Covid-19, foi con-
siderada a “universidade número um” 
do mundo pelo sexto ano consecutivo 
do Times Higher Education World 
University Ranking. A Oxford obteve a 
liderança global entre 1.662 universi-
dades de 99 países que participaram 
da classificação, que possui uma me-
todologia baseada em 13 indicadores 
de atuação e inclui a análise de 108 
milhões de citações de 14,4 milhões 
de pesquisas publicadas.

É interessante observar que na 
classificação divulgada, entre as 10 
melhores universidades do mundo os 
Estados Unidos lideram com 9 delas 
situadas entre o primeiro e o décimo 
lugar; com 25 entre a primeira e 50ª e 
com 40, entre a 1ª e a centésima.

Fonte: World Economic Forum - https://www.
timeshighereducation.com/world-university-

rankings/2022/world-ranking#!/page/0/
length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/

stats e https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/2022/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/
sort_order/asc/cols/stats

Image: Times Higher Education World University Rankings

Das 1.662 universidades listadas 
no ranking, 70 delas se encontram no 
Brasil e a maioria mantida pela gover-
no federal, cabendo destaque por or-
dem de classificação: USP-Universida-
de de São Paulo (236o lugar e 82.323 
alunos); Universidade de Campinas 
(413o lugar e 29.466 alunos); UFMG-
-Universidade Federal de Minas Gerais 

(648o lugar e 43.886 alunos e UFRGS-
-Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (649o lugar e 41.073 alunos).
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Ranking de Competitividade 
dos Estados de 2021 
Minas Gerais e Rio de Janeiro perdem posições 

Os estados da região Sudeste se-
guem entre os mais competitivos do 
país, de acordo com a edição de 2021 
do Ranking de Competitividade dos 
Estados, elaborado pelo Centro de Li-
derança Pública em parceria com a 
Tendências Consultoria. Desde 2015, o 
Estado de São Paulo segue em primeiro 
lugar geral no ranking. Apesar do bom 
desempenho da região no Ranking Ge-
ral, dois dos quatro Estados do Sudeste 
perderam posições neste ano: Minas 
Gerais, que caiu de 7º para o 8º lugar, 
e Rio de Janeiro, que foi o que mais per-
deu posições neste ano, saindo do 11º 
para o 17º lugar do ranking. 

Na décima edição consecutiva do 
Ranking de Competitividade dos Esta-
dos, a avaliação das 27 unidades fede-
rativas foi ampliada de 73 para 86 in-

dicadores, distribuídos em dez pilares 
temáticos considerados fundamentais 
para a promoção da competitividade 
e melhoria da gestão pública dos es-
tados brasileiros: Infraestrutura, Sus-
tentabilidade Social, Segurança Públi-
ca, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência 
da Máquina Pública, Capital Humano, 
Sustentabilidade Ambiental, Potencial 
de Mercado e Inovação. 

Além disso, o levantamento deste 
ano conta com novas camadas adapta-
das aos parâmetros ESG e ODS, e tam-
bém com dados dos países membros 
da OCDE - Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico. 
Desta forma, se mede o tamanho do de-
safio dos estados sob a ótica internacio-
nal buscando-se também boas práticas 
que possam ser aplicadas ao Brasil. 
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O desempenho dos estados da 
Região Sudeste: 

SÃO PAULO 

O Estado mais rico do país se 
manteve como o mais competitivo, e 
conseguiu ainda subir duas posições 
no pilar de Eficiência da Máquina Pú-
blica, passando a ser o terceiro me-
lhor Estado neste pilar. Além disso, o 
Estado foi o mais bem colocado nos 
pilares de Infraestrutura e Educação 
e ficou em segundo lugar nos pilares 
de Inovação, Sustentabilidade Am-
biental e Segurança Pública. 

Na outra ponta, o Estado caiu sete 
posições no pilar de Capital Humano, 
ficando na 11ª posição neste pilar. 
Também no pilar de Solidez Fiscal, o 
estado teve queda de 6 posições, pas-
sando a ocupar a 18ª posição, sendo 
este último o pilar no qual São Paulo 
possui seu maior desafio. 

ESPÍRITO SANTO 

Depois de São Paulo, é o Estado 
da região mais bem avaliado e se 
manteve como o quinto mais compe-
titivo do país, mesma posição do ano 
passado. Em relação ao ano passado, 
o Estado melhorou duas posições no 
pilar de Eficiência da Máquina Pú-
blica alcançando a 1ª posição nesse 
pilar. O Estado também se manteve 
em primeiro lugar no pilar de Soli-
dez Fiscal e subiu uma posição no 
pilar de Segurança Pública (14ª co-
locação). 

No pilar Infraestrutura, o Espírito 
Santo também subiu uma colocação 
em relação ao ano passado, passando 
a figurar na quarta posição. Por outro 
lado, o Estado caiu uma posição no pi-
lar Educação, passando a ser o oitavo 
neste quesito. Também caiu quatro 
posições no pilar de Capital Huma-
no (18ª colocação). Por fim, ocupa a 
última posição no pilar de Potencial 
de Mercado, tendo caído quatro po-
sições no comparativo das edições de 
2020 e 2021. 

MINAS GERAIS 

Presença constante entre os dez 
mais competitivos desde o início do 
Ranking, Minas Gerais caiu uma posi-
ção neste ano e passou a ser o oitavo 
mais competitivo do país. Contribuiu 
para a piora do Estado a queda de 
quatro posições no pilar de Capital 
Humano (20ª colocação), de uma po-
sição no pilar de Segurança Pública 
(8ª colocação) e de uma posição no 
pilar de Eficiência da Máquina Pú-
blica (7ª colocação). Por outro lado, 
o estado teve bom desempenho em 
pilares como Educação (3ª posição), 
Sustentabilidade Ambiental (5ª posi-
ção), Inovação (6ª posição) e Susten-
tabilidade Social (6ª posição). 

Por outro lado, o estado possui 
desafios em pilares como Infraes-
trutura (17ª colocação), Potencial de 
Mercado (19ª colocação), Capital Hu-
mano (20ª colocação) e Solidez Fiscal 
(24ª colocação). 

RIO DE JANEIRO 

Único estado da região que não 
está entre os dez mais competitivos 
do país, o Rio de Janeiro caiu seis 
posições no ranking em comparação 
com o ano passado e ficou no 17º 
lugar. Pesou para a piora o fato de o 
Estado ter perdido cinco posições em 
Eficiência da Máquina Pública e cin-
co em Infraestrutura passando a ser 
o 14º do país nestes dois pilares. O 
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Estado também caiu uma posição no 
pilar de Solidez Fiscal, e agora é o pior 
avaliado do país neste pilar. 

Também caiu três posições no pi-
lar de Segurança Pública, e passou a 
figurar como o penúltimo Estado do 
país neste pilar, ficando à frente ape-
nas de Roraima. Apesar da piora em 
determinados pilares, o Estado con-
seguiu melhorar quatro posições no 
pilar de Potencial de Mercado e agora 
é o 18º colocado neste lugar. De modo 
geral, o estado destaca-se nos pilares 
de Capital Humano (2º colocado), 
Inovação (8º colocado) e Sustentabi-
lidade Ambiental (8º colocado). 

RESULTADOS ESG E ODS 

Lançado pela primeira vez pelo 
CLP e pela Seall, startup de gestão es-
tratégica de impacto socioambiental e 
econômico, o Ranking de Sustentabi-
lidade dos Estados é uma adaptação 
do Ranking de Competitividade dos 
Estados a partir dos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável e suas 
169 metas (ONU, 2015), bem como 
critérios ESG (environmental, social 
and governance) chancelados pela 
União Europeia (EU, 2020) para valo-
rização das boas práticas ambientais, 
sociais e econômicas dos Estados. 

Na camada ESG, os 86 indica-
dores de competitividade foram re-
classificados segundo os três pilares 
ESG: Ambiental, Social e Governança. 
Por se tratar de uma análise multidi-
mensional, a soma do número de in-
dicadores pertencentes a cada eixo é 
maior que 86, já que cada indicador 
pode ser contemplado em mais de 
uma perspectiva ESG. 

O estado de São Paulo se destaca 
em relação às outras unidades fede-
rativas, recebendo a nota 100,0 no 

ranking geral ESG em função de sua 
liderança nos três eixos avaliados (E, 
S, G); Minas Gerais com a nota 60,8 e 
Espírito Santo com 60,4, aparecem na 
5ª e 6ª colocação, respectivamente. O 
Rio de Janeiro ocupa o 11º lugar com 
a nota 40,4. 

Na camada ODS, há um forte apelo 
para que ações sejam desenvolvidas 
por todos os países - desenvolvidos 
e em desenvolvimento. Para Tadeu 
Barros, diretor geral do CLP, “Os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
são globais, mas a realização de cada 
um deles depende da nossa capacida-
de de torná-los realidade no país, na 
região, no estado ou até mesmo no 
município em que vivemos”. 

São Paulo se destaca como o es-
tado com maior pontuação média 
em ODS (89,3), os demais estados da 
região sudeste ficam em: 5º Espírito 
Santo (69,2), 7º Minas Gerais (61,7) 
e 12º Rio de Janeiro (46,5). Os dois 
rankings de sustentabilidade - ODS 
e ESG - são independentes entre si. 
Cada um deles traz uma abordagem e, 
por consequência, uma contribuição 
diferente para os governos e organi-
zações. 

A competitividade de um Estado 
está diretamente ligada à capacidade 
de ação dos seus líderes públicos. O 
ranking veio oferecer as bases para 
a construção do legado de competi-
tividade para aqueles governos que 
assim desejam fazer.

O Ranking de Competitividade 
dos Estados tem como objetivo prin-
cipal alcançar um entendimento mais 
profundo e abrangente das 27 unida-
des da federação, trazendo para o pú-
blico uma ferramenta simples e obje-
tiva para pautar a atuação dos líderes 
públicos brasileiros na melhoria da 

competitividade e da gestão pública 
dos seus Estados. 

Ao mesmo tempo, o Ranking de 
Competitividade dos Estados pode 
representar também uma ferramen-
ta bastante útil para o setor privado 
balizar decisões de investimentos 
produtivos, ao estabelecer critérios 
de atratividade em bases relativas 
entre os Estados, de acordo com as 
especificidades de cada projeto de in-
vestimento. 

Para definir a estrutura, com-
posição e a metodologia de cálculo 
do Ranking de Competitividade dos 
Estados, foi empreendido um amplo 
estudo da literatura acadêmica espe-
cializada, bem como da experiência 
nacional e internacional na confecção 
de rankings de competitividade. 

DESTAQUES DE 2021 

Nesta edição do Ranking de Com-
petitividade dos Estados, merecem 
destaque positivo Piauí e Amazonas, 
por terem sido os que mais ganharam 
posições em relação à edição de 2020.

O Piauí ganhou 6 posições no 
Ranking Geral, passando da 26ª para 
20ª colocação. O Estado subiu 14 po-
sições no pilar de Solidez Fiscal, 10 
posições no de Capital Humano e 6 no 
de Potencial de Mercado. Houve, ain-
da, ganho de 3 colocações no pilar de 
Sustentabilidade Social, e 1 posição 
nos de Segurança Pública, Educação e 
Sustentabilidade Ambiental. 

No pilar de Solidez Fiscal, o PI su-
biu 14 posições, passando da 23ª para 
9ª colocação, com melhoras relativas 
nos indicadores de Resultado Primá-
rio (+25 posições), Gasto com Pessoal 
(+22), Poupança Corrente (+20), Sol-
vência Fiscal (+5), Índice de Liquidez 
(+2) e Taxa de Investimentos (+1). 
No pilar de Capital Humano, o Estado 
subiu 10 posições em relação à edi-
ção de 2020, passando da 24ª para 
14ª colocação, com destaque para o 
desempenho no indicador de Produ-
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tividade do Trabalho (+4 posições). 
No pilar de Potencial de Mercado, o 
Piauí subiu 6 posições, passando da 
21ª para 15ª colocação, com melhora 
relativa no indicador de Taxa de Cres-
cimento (+2 posições). 

O Amazonas ganhou 3 posições, 
passando da 14ª para 11ª colocação. 
O Estado subiu 7 posições no pilar de 
Sustentabilidade Ambiental, e 3 posi-
ções nos de Eficiência da Máquina Pú-
blica e Potencial de Mercado. Houve, 
ainda, ganho de 1 colocação no pilar 
de Inovação. 

No pilar de Sustentabilidade 
Ambiental, o AM subiu 7 posições, 
passando da 19ª para 12ª colocação, 

com melhoras relativas nos indica-
dores de Emissões de CO2 (+2 posi-
ções) e Tratamento de Esgoto (+1). 
No pilar de Eficiência da Máquina 
Pública, o Estado subiu 3 posições 
em relação à edição de 2020, pas-
sando da 8ª para 5ª colocação, com 
destaque para o desempenho nos in-
dicadores de Custo do Executivo/PIB 
e Oferta de Serviços Públicos Digitais 
(+4 posições cada), Custo do Legisla-
tivo/PIB (+2), e Custo do Judiciário/
PIB e Índice de Transparência (+1 
cada). No pilar de Potencial de Mer-
cado, o Amazonas também subiu 3 
posições, passando da 4ª para 1ª co-
locação, com melhora relativa no in-
dicador de Taxa de Crescimento (+4 
posições).

São Paulo segue líder no Ranking 
Geral, ocupando a 1ª colocação nos 
pilares de Infraestrutura e Educa-
ção, bem como a 2ª posição nos de 
Segurança Pública, Sustentabilidade 
Ambiental e Inovação. Nesta edição, o 
Estado exibiu melhora relativa no pi-
lar de Eficiência da Máquina Pública 
(+2 posições). Contudo, houve piora 
nos pilares de Sustentabilidade Social 
e Inovação (-1 posição cada), Solidez 
Fiscal (-6), Capital Humano (-7) e Po-
tencial de Mercado (-2). 

Santa Catarina permanece na 2ª 
posição do Ranking Geral, ocupando 
a 1ª colocação nos pilares de Susten-
tabilidade Social e Segurança Pública, 
bem como a 2ª colocação nos de Edu-
cação e Eficiência da Máquina Públi-
ca. O Estado ganhou posições no pilar 
de Sustentabilidade Ambiental (+4), 
porém perdeu colocações nos pilares 
de Infraestrutura e Eficiência da Má-
quina Pública (-1 posição cada), Soli-
dez Fiscal (-3), Capital Humano (-10) 
e Potencial de Mercado (-2). 

O Distrito Federal segue na 3ª co-
locação do Ranking Geral, ocupando a 
1ª posição no pilar de Capital Humano, 
e a 2ª nos de Infraestrutura e Susten-
tabilidade Social. O DF exibiu melhora 
relativa nos pilares de Infraestrutura 
e Sustentabilidade Social (+1 posição 
cada), e Solidez Fiscal (+3). Todavia, 
houve piora nos pilares de 17 
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Eficiência da Máquina Pública (-3), 
Sustentabilidade Ambiental (-2), Po-
tencial de Mercado (-4) e Inovação (-1). 

Na extremidade oposta, Rorai-
ma atingiu a última colocação do 
Ranking Geral, ao reduzir 2 posições 
em comparação à edição de 2020. O 
Estado exibiu piora relativa nos pila-
res de Infraestrutura, Solidez Fiscal, 
Capital Humano e Inovação (-2 posi-
ções cada), Educação e Potencial de 
Mercado (-1 cada), e Sustentabilida-
de Ambiental (-13). Contudo, houve 
melhora no pilar de Sustentabilidade 
Social (+3 posições). 

O Acre saiu da última colocação 
no Ranking de 2020 para a penúlti-
ma colocação nesta edição, após três 
anos consecutivos na 27ª posição. O 
Estado perdeu colocações nos pilares 
de Sustentabilidade Social e Educa-
ção (-2 posições), Solidez Fiscal (-6) e 
Potencial de Mercado (-3). Entretan-
to, o Acre ganhou colocações nos pila-
res de Segurança Pública (+9), Capital 
Humano (+1), Eficiência da Máquina 
Pública, Sustentabilidade Ambiental 
e Inovação (+2 cada). 

O Pará caiu da 24ª colocação no 
Ranking de 2020 para a 25ª colo-
cação nesta edição. O Estado exibiu 
piora relativa nos pilares de Seguran-
ça Pública e Eficiência da Máquina 
Pública (-2 posições cada). Todavia, 
houve melhora nos pilares de Educa-
ção (+1), e Sustentabilidade Ambien-
tal e Potencial de Mercado (+3 cada).

O Ranking de Competitividades 
dos Estados é realizado há dez anos 
pelo CLP (Centro de Liderança Públi-
ca). Na edição 2021, as 27 unidades 
federativas foram avaliadas a partir 
de 86 indicadores, distribuídos em 
dez pilares temáticos considerados 
fundamentais para a promoção da 
competitividade e melhoria da ges-
tão pública dos estados brasileiros: 
Infraestrutura, Sustentabilidade So-
cial, Segurança Pública, Educação, 
Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina 
Pública, Capital Humano, Sustentabi-

lidade Ambiental, Potencial de Mer-
cado e Inovação. 

O CLP (Centro de Liderança Pú-
blica) é uma organização supraparti-
dária que busca engajar a sociedade e 

desenvolver líderes públicos para en-
frentar os problemas mais urgentes 
do Brasil. Há 12 anos, defende um Es-
tado Democrático de Direito eficiente 
no uso de seus recursos e constituído 
sobre princípios republicanos.
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G E S T Ã O  P Ú B L I C A

Minas Gerais alcança quase 62 pontos em 
Eficiência Fiscal e Transparência no Índice 
de Gestão Municipal Aquila
Enquanto isso, Curitiba teve taxa zero de abandono escolar no ano passado

Uma das grandes preocupações 
com a chegada da pandemia foi ga-
rantir respiradores para quem preci-
sasse. O problema é que os fornece-
dores exigiam pagamento adiantado 
para entregar os equipamentos com 
custo adequado e prazo ideal. “Não 
existe forma de pagamento adianta-
do na legislação brasileira. Aqui, nós 
conseguimos uma maneira de utilizar 
recursos que estavam em garantias 
judiciais para que a Justiça pudesse 
antecipar os pagamentos. Isso é uma 
forma de utilizar a inteligência por 
meio da criatividade”, avalia Luísa 
Barreto, secretária de Planejamento e 
Gestão de Minas Gerais, em entrevista 
ao Jornal da Band, concedida em 2 de 
outubro último.

 Práticas como esta mostram por 
que o estado tem 61,82 pontos de Efi-
ciência Fiscal e Transparência Índice 

de Gestão Municipal Aquila (IGMA), 
primeira plataforma do país baseada 
em inteligência artificial a contem-
plar dados de todos os municípios 
brasileiros. São 41 indicadores públi-
cos ligados a cinco pilares: Eficiência 
Fiscal e Transparência; Educação; 
Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura 
e Mobilidade Urbana; e Desenvolvi-
mento Econômico e Ordem Pública. A 
escala vai de 0 a 100. Até 50 pontos, 
a cidade é considerada em situação 
crítica. Entre 50 e 65, em desenvol-
vimento. De 65 a 80 pontos, desen-
volvida. E acima disso (de 80 a 100) 
é considerada uma cidade excelente.

Minas Gerais, o estado brasileiro 
com mais municípios – são 853 ao 
todo – tem quase dois terços deles 
(63%) em desenvolvimento. Desse 
número, 3% são excelentes em Efi-
ciência Fiscal e Transparência e em 

Saúde e Bem-estar, e 2% em Educa-
ção e Desenvolvimento.

Para a secretária de Planejamen-
to do Estado, o emaranhado de leis 
e a burocracia dificultam o trabalho 
do gestor. Na região, por exemplo, de 
cada R$ 1,00 arrecadado com ICMS, 
apenas 39 centavos podem ser usa-
dos com liberdade. A maior parte está 
atrelada a determinações judiciais.

“Todas as amarras foram construí-
das, em teoria, para resguardar o Bra-
sil de um volume maior de corrupção. 
A realidade que a gente percebe é que 
temos um país extremamente buro-
crático, mas ainda bastante corrupto, 
o que mostra que estes trâmites que 
foram arquitetados, esse emaranhado 
de leis, normas e regras, não cumprem 
a principal função que é garantir um 
país com mais lisura, além de trazerem 
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uma série de empecilhos, travas de 
custos e prazos mais alongados na ges-
tão pública. Sendo assim, precisamos 
transformar essas amarras que se colo-
cam, trazer novos tipos de controle por 
resultados e por metas. Dessa forma, 
conseguiremos proporcionar ao gestor 
público a liberdade de atuação para o 
que a sociedade mais precisa em cada 
momento”, destaca Luísa Barreto.

Para incentivar a melhoria da 
realidade dos municípios brasilei-
ros através da premiação das boas 
práticas na gestão pública, o Grupo 
Bandeirantes criou o Prêmio Band Ci-
dades Excelentes em parceria com o 
Instituto Aquila.

“Temos no Brasil uma visão um 
pouco distorcida da gestão pública. 
As pessoas a veem com maus olhos, 
mas o principal propósito dela é fazer 
o bem, melhorar a vida das pessoas, 
garantir que a população tenha aces-
so a serviços públicos de melhor qua-
lidade. É fundamental que se reco-
nheça as boas iniciativas justamente 
para que elas sejam cada vez mais re-
plicadas”, conclui a secretária de Pla-
nejamento e Gestão de Minas Gerais.

CURITIBA TEVE TAXA ZERO  
DE ABANDONO ESCOLAR  
NO ANO PASSADO 

 Em 2020, 172 mil estudantes 
abandonaram as atividades escola-
res no Brasil, mesmo com a adoção 
do ensino remoto durante a pande-
mia. Um aumento de 12% em rela-
ção a 2019, mas algumas cidades se 
desdobraram para manter o vínculo 
criança/escola. De acordo com o Ins-
tituto Aquila, 11 capitais brasileiras 
tiveram taxa zero de abandono esco-
lar nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental e Curitiba foi uma delas. A 
estratégia foi montar uma TV Escola, 
conciliando com outros materiais en-
viados a cada estudante.

“Muitas unidades mandaram 
ações diferenciadas para as crianças, 
como jogos e brincadeiras que as co-
nectavam à realidade escolar”, explica 
Maria Silvia Bacila, secretária munici-
pal da Educação de Curitiba.

Um outro índice que mede a 
qualidade do ensino é a chamada 
taxa de distorção idade-série. Na 
capital paranaense, apenas 2% dos 

alunos do primeiro ao quinto ano 
têm idade acima da esperada para a 
série em que estão matriculados. É 
a menor taxa entre as capitais bra-
sileiras de acordo com os dados do 
Censo Escolar. 

A Educação também é um dos 
critérios avaliados pelo Prêmio Band 
Cidades Excelentes.

Todos os municípios estão au-
tomaticamente inscritos e podem 
enviar projetos novos ou em implan-
tação para ganhar pontos pelo site 
www.band.com.br/cidadesexcelentes. 
As cidades serão divididas em três 
grupos:

• Menor ou igual a  
30 mil habitantes

• Entre 30 mil e  
100 mil habitantes

• Acima de 100 mil  
habitantes

A etapa estadual da premiação 
acontece em outubro e a nacional, em 
novembro.
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Conversa de butiquim
Numa conversa de Butiquim, 
bem antes da Pandemia, a 
discussão rolou em volta da 
preferência dos presentes 
pela melhor carne. Quem 
propôs o assunto esqueceu 
de especificar a origem da 
carne – estávamos beliscando 
um belíssimo Bife Ancho mal-
-passado e, por isso, só o boi 
foi lembrado. 

São tantos tipos de carnes dis-
poníveis no mercado que as 
pessoas acabam se esquecen-
do de algumas. Apenas quatro 
vêm à cabeça inicialmente: 
boi, frango, porco e peixe. Na 
verdade, estes são apenas 
quatro animais encontrados 
em pastos, galinheiros, chi-
queiros, rios e mares. E, nos 
dias de hoje, em criatórios 
para todas as espécies.

Para cada uma delas, além 
dos cortes, há uma variedade 
muito grande de carnes que 
podem ir à mesa. Os bovinos 
puxam a fila das carnes ver-
melhas. Oferecem, atualmen-
te, uma lista bem grande de 
opções de cortes e cada país 
tem o seu “Mapa do Boi”. O in-
teresse comercial não para de 
sugerir novos tipos de carne 
para grelhar, assar, cozinhar e 
fritar (e para comer crua). 

As raças, então, passaram por 
uma transformação brutal. An-
tes eram quatro ou cinco, hoje 
são umas 10. Pra nós, mineiros 
brasileiros, as mais consumi-

das são a Nelore, Angus, Guze-
rá, Brahamar e Hereford. 

A Angus cresceu assustadora-
mente depois que criadores 
paulistas importaram espé-
cies da raça Red Angus do Rei-
no Unidos. Foi, então, criada 
uma disputa acirrada com as 
raças tupiniquins. Eles inven-
tam novos cortes com vários 
objetivos: justificar preço alto 
e agradar o paladar dos co-
mensais. A “descoberta” do 
boi japonês Wagyu não teve 
influência no mercado con-
sumidor brasileiro. Aparece 
raramente (ou nunca) nos 
cardápios pelo seu preço des-
proporcional e inconveniente.

A carne bovina tem seu comer-
cio e consumo no país estáveis. 
Mas não são as únicas verme-
lhas disponíveis. O Cavalo nun-
ca foi aceito como alimento no 
Brasil. Na Europa e Ásia é con-
sumido como iguaria de alta 
qualidade. A Vitela tem merca-
do restrito pelos cuidados que 
elevam seu preço. Os pequenos 
animais, como o Coelho, Cabri-
to, Carneiro e Paca são conside-
rados animais exóticos – ainda 
que nada neles justifique este 
título. E são carnes de sabor até 
melhor que a de boi, se prepa-
radas adequadamente.

O suíno ainda não tem clas-
sificação definida: se é carne 
vermelha ou branca. Para 
todos os efeitos, segundo os 
Órgãos que controlam os pro-

dutos de Origem Animal no 
Brasil, o Porco e o Javaporco 
têm carne vermelha. 

Independente da cor, o por-
co é uma presença cada vez 
maior na mesa do brasileiro. 
Já foi a carne mais consumida 
no período Colonial. De preço 
até mais convidativo, a carne 
suína é mais saborosa que a 
de quase todas as outras espé-
cies. Também passou por um 
processo de apuração genéti-
ca e hoje as raças, da caipira 
(Piau, Canastrão, Caruncho) 
às importadas (Landrace, 
Duroc, Large White, Pietrain) 
quebraram muitas restrições 
ao seu consumo para preser-
vação da boa saúde.

Qualquer que seja a carne 
vermelha, a comunidade 
científica faz restrições ao seu 
consumo excessivo, limitado 
a 500 gramas por pessoa/
semana. O coração pode até 
agradecer essa limitação, mas 
não faz a menor diferença 
para o brasileiro, que adora 
quebrar regras...     

Apesar de não oferecer qual-
quer restrição ao seu con-
sumo, mesmo excessivo, os 
peixes não fazem sucesso na 
dieta brasileira como na Eu-
ropa e Ásia. Mesmo quando 
a pesca em nossos rios era 
mais farta, a presença de uma 
peixada no cardápio domés-
tico sempre foi rara. Seja as-
sado, cozido ou frito, o peixe 

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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é um produto espetacular e 
deveria ter melhor aceitação.

Atualmente, com os nossos 
rios em franca deterioração, 
os criatórios em tanques es-
peciais ganham força e já es-
tão em expansão até mesmo 
para produção de Crustáceos 
como Camarão, Ostras e Me-
xilhões. A Tilápia já conquis-
tou o mercado e a preferência 
principalmente no Sudeste 
brasileiro. Os peixes de água 
salgada, apesar de mais sa-
borosos, não fazem sucesso 
no interior do país, onde o 
Surubim, Dourado e outras 
espécies menores eram do-
minantes. Daí, o consumo de-
cadente da espécie.  

QUANDO SE FALA EM AVE, 
PORÉM, A CONVERSA É 
OUTRA. 

Campeã no comercio em qua-
se todo o mundo, as galinhas 

não são apenas a opção mais 
barata. São produtos simples 
desde a criação até a prepara-
ção para consumo. Podem ser 
criadas no quintal livremente 
ou em locais maiores como 
granjas controladas. Na pa-
nela, churrasqueira ou forno, 
basta uma pitada de sal para 
ninguém reclamar do seu sa-
bor. Se acrescentar outros in-
gredientes, então...

Segundo a ONU, a carne de 
frango é a mais consumida 
em cinco dos seis Continen-
tes. São mais de 350 raças 
criadas ao redor do mundo!

 Ao contrário dos outros ti-
pos de animais, as Aves apre-
sentam uma lista imensa de 
espécies, variando conforme 
sua origem. 

Poucos se lembram das ou-
tras espécies, algumas delas 
mais consumidas em alguns 

países que as galinhas. Até 
como caças, pois a maioria 
é encontrada em bosques e 
florestas, não em criatórios. E 
as maneiras de preparar são 
mais variadas desde os tem-
pos medievais. 

Há uma deliciosa lista de es-
pécies de aves alternativas 
que, infelizmente, são menos 
apreciadas (ou procuradas) 
no Brasil. Por isso, menos 
criadas para produção co-
mercial. Codorna, D`Angola, 
Perdiz, Faisão, Pomba, Pato, 
Marreco, Ganso, Avestruz e 
outras que o período Jurás-
sico nos deixou e não deram 
ibope.

Com tantas opções de carnes 
para enriquecer qualquer 
cardápio, fica difícil escolher 
a melhor. A conversa no Buti-
quim nos levou a uma conclu-
são sábia: a melhor carne é a 
que você está comendo!
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Minas Gerais se destaca e cresce no 
mundo cervejeiro com as artesanais
Com o Brasil sendo o 3º maior produtor de cerveja do mundo, o estado 
mineiro tem aumento de 9,2% no registro de cervejarias

Alguns dizem que a capital dos mi-
neiros é lembrada pelos grandes bares 
e noitadas. Talvez esse seja um dos 
principais motivos para Minas Gerais 
se consagrar como o terceiro estado 
brasileiro com o maior número de cer-
vejarias e empresas do ramo. Por aqui, 
são 178 cervejarias artesanais, confor-
me aponta o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Ainda segundo o órgão, apenas em 
2020, o número de registros de cerve-
jarias mineiras cresceu 9,2%.

Em termos mais abrangentes, o 

Brasil também é destaque neste mer-
cado, ocupando a terceira posição en-
tre os maiores produtores de cerveja 
do mundo, atrás apenas de China e 
Estados Unidos, segundo a Euromoni-
tor. Já dados da Associação Brasileira 
da Indústria da Cerveja (CervBrasil), 
apontam que a produção nacional é 
de aproximadamente 14 bilhões de 
litros por ano e representa 1,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Com o aumento do setor cervejei-
ro, a média do consumo em 2020 su-
biu 2,7%, em relação ao ano anterior. 

Por isso, a expectativa para este ano é 
de recuperação total, uma vez que as 
cervejas artesanais têm se destacado 
no mercado.

“Quanto mais as pessoas passam 
a conhecer a cerveja artesanal, elas 
percebem que o que foi tomado até 
hoje, não era cerveja de verdade. Por 
isso, começam a buscar por algo de 
qualidade, mesmo que o preço seja 
mais caro. As cervejas normais têm 
muitas substâncias e acabam fazendo 
mal para o organismo no dia seguin-
te”, afirma Renê Brasil, mestre cerve-
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jeiro e proprietário do bar 50 Tons de 
Malte, em Tiradentes (MG).

Dessa forma, a indústria mineira 
tem abusado das experiências gastro-
nômicas, a fim de conseguir espaço 
no mercado. E, claramente, tem dado 
certo, já que o setor no Estado empre-
ga mais de oito mil pessoas, distribuí-
das em 442 empresas.

Minas Gerais apresentou no Anu-
ário de Cerveja do ano passado, 1.233 
novos produtos cervejeiros. A cria-
tividade do povo mineiro é um forte 
potencial para o crescimento des-
se comércio, porque os produtores 
buscam inovar no sabor das cervejas 
para lembrar, não só do Estado, mas 
também da região que moram.

Por isso, os empresários dizem 
que essa tática tem funcionado, uma 
vez que os turistas procuram sabore-
ar alimentos e bebidas que remetem 
ao local que estão visitando. Antônio 
Lima, proprietário do Mercado Tuni-
co, também em Tiradentes, diz que 
entrou no ramo cervejeiro há quatro 
anos e meio após ver o crescimento 

de turistas na cidade.

“Por mais que eu venda mais cer-
vejas comuns, há uma procura muito 
grande dos turistas pelas artesanais. 
Por isso, procuro ofertar as que são 
produzidas em torno da região, como 
a Barock, de São João Del Rei, Albanos 
Uai, de Belo Horizonte, e a Tiradentina, 
que é municipal”, destaca o empresário.

A junção da gastronomia brasilei-
ra com a cidade histórica de Tiraden-
tes, faz com que o município receba 
muitos turistas. E, pensando nisso, 
Renê deu sequência ao bar 50 Tons 
de Malte, destinado apenas para os 
amantes de cerveja artesanal. A casa 
tem sido um alvo dos cervejeiros, que 
vão em busca da Amor Sour, cerveja 
que tem um estilo diferente e abra-
sileirado. “É uma cerveja diferente, 
porque foi feita no estilo brasileiro. É 
uma bebida azedinha, com frutas ver-
melhas – que acaba se tornando um 
champanhe”, finaliza Renê.

De tão grande, o mercado cerve-
jeiro possibilita que outros empreen-
dimentos cresçam ao lado dele, visto 

que durante os eventos são ofereci-
dos outros serviços para a população, 
como produtos artesanais, gastrono-
mia variada e música de todos os es-
tilos. Um exemplo de movimentação é 
o TremBier Festival, realizado em Ti-
radentes. A eventualidade conta com 
uma organização imensa para aten-
der a média de 40 mil pessoas.

Nos dois últimos anos, a festa não 
ocorreu devido a pandemia de Co-
vid-19. E por isso, a expectativa para 
os quatro dias de festival em 2022 
está enorme. O TremBier Festival, 
que será realizado de 26 a 30 de abril 
do próximo ano, contará com grandes 
produtores de cervejas, além de agi-
tar toda Tiradentes.

“É gostoso de ver a ansiedade 
do povo para o próximo TremBier 
Festival! A cidade recebe amantes 
cervejeiros de todos os lugares e o 
resultado que temos obtido é muito 
gratificante. Teve um ano, que a rede 
hoteleira local ficou em quase 95%. 
Com certeza em 2022 terá superlota-
ção”, conta o Luiz César Costa, ideali-
zador e coorganizador do Festival.

Montagem sobre foto de freepik.com
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Em ação para fomentar educação cervejeira 
no Brasil, Ambev e Krater dão livros técnicos 
sobre a bebida para universidades 

Alexandre Esber, Gerente e Professor da Academia da Cerveja, da Ambev

A ideia é incentivar a formação de novos profissionais cervejeiros no Brasil

A parceria entre a Academia da 
Cerveja, iniciativa de conhecimen-
to cervejeiro da Ambev, e a Editora 
Krater ganha um novo capítulo hoje. 
Juntas, as empresas darão, de forma 
totalmente gratuita, uma coleção de 
livros técnicos sobre cervejas para to-
dos os cursos de Engenharia Química 
do Brasil reconhecidos pelo MEC. A 
ação quer estimular e democratizar o 
conhecimento cervejeiro por meio da 
disponibilização de obras literárias 
especializadas e já traduzidas para o 
português, além de apresentar uma 
nova possibilidade de carreira aos es-
tudantes da área. 

Serão 180 cursos contemplados pe-
las empresas para receber um voucher 
de uso exclusivo das universidades es-
palhadas pelo país. Até o dia 31/10, os 
representantes legais de cada institui-
ção puderam resgatar o código - que é 
pessoal e intransferível - para realizar o 
pedido diretamente pelo site da Edito-
ra Krater, sem nenhum custo. 

"Vários desenvolvimentos cien-
tíficos presentes em nosso dia a dia, 
como a pasteurização e a refrigeração 
mecânica, estiveram intimamente li-
gados às necessidades da indústria 
cervejeira. Esperamos que a doação 
de nossos livros encoraje cada vez 
mais estudantes a pesquisarem e 
desenvolverem conhecimentos que 
possam contribuir para o mercado 
cervejeiro brasileiro", comenta Pedro 
Paranhos, sócio da Editora Krater. 

"O meu interesse pelo universo 
cervejeiro surgiu ainda na faculdade, 
mas faltavam insumos técnicos aces-
síveis que pudessem embasar traba-
lhos e pesquisas. Precisei buscar por 

mais conhecimento e especialização 
de forma independente, mas é um 
investimento alto para o estudante. 
Poder proporcionar à academia uma 
coletânea de livros que são referên-
cia e introduzem o aluno a esse novo 
mundo, é uma enorme alegria", conta 
Alexandre Esber, Gerente da Acade-
mia da Cerveja. 

Para outros cursos interessados 
na ação, a Editora Krater e a Acade-
mia da Cerveja também disponibi-
lizaram uma lista de espera para re-
ceber o kit de livros. Até o dia 31/10, 
data limite para o uso do cupom, as 
universidades que não ativarem seus 
códigos automaticamente cederão a 
oportunidade para outra instituição. 

EDUCAÇÃO CERVEJEIRA NO BRASIL 

A ação faz parte de uma agenda 
especial idealizada pela Editora Krater 
e Academia da Cerveja para prestigiar 
os acadêmicos. Entre as iniciativas 
para a data, além da doação dos livros, 

está a realização de um talk virtual, 
gratuito e aberto ao público, com o 
tema "A Educação Cervejeira no Bra-
sil", que foi transmitida pela Academia 
da Cerveja, no dia 21/10, às 19h. 

Esta é a segunda parceria reali-
zada entre as empresas. Em agosto, 
para celebrar o Dia Internacional da 
Cerveja, a Krater e a Academia da Cer-
veja anunciaram o primeiro concurso 
para escolher o mais novo escritor ou 
escritora de livros sobre cerveja no 
Brasil. A ação, que acontece em um 
cenário ainda pouco favorável de in-
centivo e estímulo ao desenvolvimen-
to e reconhecimento de talentos nas 
pesquisas nacionais relacionadas a 
cerveja, está em andamento. 

O Edital da Nova Publicação Cerve-
jeira é uma iniciativa que busca viabili-
zar o desenvolvimento de novas obras 
escritas em português, que já são pu-
blicadas com o aval de um grupo de 
jurados especialistas e a garantia de 
retorno financeiro para o autor.
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Vinho, sua temperatura, sem frescura
Recentemente, aqui, men-
cionei uvas que elaboram os 
vinhos finos brasileiros, rela-
cionando várias delas, conhe-
cidas e reconhecidas mundo 
afora. Entre as brancas, a 
Chardonnay, rainha, primeira 
e única. 

Seu berço é a Borgonha, mas 
se faz presente na Califór-
nia, Austrália, Nova Zelândia, 
Chile, Itália, África do Sul, 
Argentina, Brasil, Espanha, e 
vários outros locais; sendo a 
uva branca mais difundida no 
mundo, e possui extraordiná-
ria capacidade de expressar o 
terroir onde é cultivada.

Essa sua capacidade de adap-
tar-se não deixa de revelar, em 
si, uma personalidade pouco 
marcante; ao contrário, por 
exemplo, da tinta, Pinot Noir, 
sabidamente de muita persona-
lidade, e, exatamente por isto, 
de trato muito difícil. 

Logo, essa – digamos, pouco 
personalidade da Chardonnay, 
permiti-lhe produzir uma mirí-
ade de vinhos, refletindo, no ge-
ral, o terroir em que está plan-
tada, ou seja, vinhos de muitos 
estilos e perfis. 

Ao contrário da, também, ado-
rável Sauvignon Blanc – pródi-
ga em frescor e acidez -, a Char-
donnay, naturalmente, possui 
pouca acidez, o que, no entanto, 
altera-se em razão do clima e 
tempo de colheita, e, se percep-
tível nos seus vinhos mais sim-
ples, os grandes Chardonnays 
têm acidez perfeita.

Vinhos de grande corpo, in-
tensos na boca, elegante retro-
gosto, o Chardonnay é um dos 
poucos vinhos brancos com 
afinidade com o carvalho, o que 
lhe amplia a intensidade, com-
plexidade e aromas caracterís-
ticos, além de capacidade para 
envelhecer. Neles são citados 
aromas de baunilha, caramelo, 
especiarias e bala toffee.  

Naqueles que não passam 
por madeira é comum men-
ção de aromas típicos de maça 
verde, abacaxi, melão, pera, da-
masco e cítricos. 

Os vinhos da rainha das uvas 
brancas estão entre os melho-
res brancos do mundo; e se 
estendem do seu berço – os 
fantásticos Chablis e Cote d´Or 
(Montrachet, Mersault) a todo 
o Velho e o Novo Mundo.

No Brasil, a Chardonnay é plan-
tada do Sul – na Serra Gaúcha o 
clima é, especialmente, favorá-
vel ao cultivo de uvas brancas, 
e de lá saem exemplares de 
padrão internacional -, ao Nor-
deste, passando pelo sudoeste e 
Centro-oeste, incluindo o Sul de 
Minas, hoje, uma das mais desta-
cadas regiões vinícolas do País.

Na hora de ir à mesa com co-
mida, um bom Chardonnay é 
companhia certa para peixes e 
frutos do mar, e aquele sem ma-
deira, fazendo par com ostras, 
camarões, aspargos. 

E, lembrando, os espumantes 
Blanc de Bancs são inteiramen-
te elaborados com Chardonnay.

QUEIJOS - A esta altura já deve 
estar nas melhores prateleiras 
o mais recente produto dos 
Queijos São Vicente: Queijo Mi-
nas Padrão - Zero Lactose. 

Lactose passou a fazer parte do 
vocabulário diário de muita gen-
te; eu, inclusive. Segundo as leitu-
ras especializadas, cerca de 40% 
da população brasileira sofre da 
chamada hipolactasia do “tipo 
adulto”; e, na medida em que os 
diagnósticos mais se avolumam, 
maior pressão e maior demanda 
por produtos sem lactose. 

Esse encantador alimento cha-
mado queijo, é, em constantes 
citações, relacionado entre os 
vilões; e por “razões que a pró-
pria razão desconhece.”

Segundo o Paulo Gribel - que fala 
ex-cathedra sobre o tema -, todo 
queijo com maturação superior 
a vinte dias não tem lactose; ou 
rigorosamente, não tem lactose 
significativa. Portanto, a absolu-
ta maioria dos queijos. 

Ainda assim, certamente o Mi-
nas Padrão Zero Lactose aten-
derá a demanda de milhares.

GUIA - Segundo o Wine Center 
D.O.C, os preparativos para a 
apresentação e lançamento do 
Guia de Vinhos com Descontos 
em Restaurantes de Belo Hori-
zonte, encontra-se em estágio 
final, e terá eficiente sistema de 
distribuição. O objetivo é incre-
mentar venda de vinhos nos 
restaurantes parceiros.

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Futebol: Ranking brasileiro dos 10 times 
de futebol que pagam os maiores salários
Estudo revela os maiores salários dos atletas e a lista dos times 
com as maiores folhas salariais

A pandemia afetou em cheio a re-
ceita dos clubes brasileiros. Estima-
-se que houve uma perda de 1 bilhão 
de déficit ao considerar os 20 princi-
pais clubes.

Com a perda de receita dos úl-
timos tempos, praticamente todos 
os clubes tentaram diminuir o custo 
com a folha salarial, seja realizando 
empréstimos ou mesmo liberações.

No caso do Flamengo, sempre se 
teve uma das maiores folhas salariais 
do futebol brasileiro. O atual bicam-
peão brasileiro e tricampeão carioca, 
obteve estes resultados com o investi-
mento pesado nos salários dos atletas. 

Atualmente o Rubro-Negro é o time 
com a maior folha salarial do Brasil, 
com um gasto de aproximadamente 
R$ 23 milhões de reais por mês.

É que revela um estudo realizado 
pela plataforma CupomValido.com.
br sobre a folha salarial dos clubes no 
Brasil. Foram considerados salários 
CLT, direito de imagens e luvas (valor 
adicionais pago no início do contrato).

Os jogadores que atuam como 
atacantes, são na média os que ga-
nham os melhores salários. Este é o 
caso do Dudu do Palmeiras, que é o 
atleta mais bem pago do Brasil com 
um salário de R$ 2,1 milhões por mês.

Pelo menos quatro atletas ganham 
perto ou mais de R$ 1 milhão por 
mês ao levar em consideração o 

salário CLT e direitos de imagens.
O atacante Gabriel Barbosa é o 

jogador mais bem pago dentro da 
Rubro-Negro, com o salário de R$ 
1,6 milhão por mês. Em seguida 

ficam em empate o atacante 
Bruno Henrique, o meia Vitinho, 
e o lateral Filipe Luís, todos com 
salário de R$ 1 milhão por mês.

Flamengo
R$ 22,7 milhões
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Santos também foi um dos 
times que diminui a folha 

salarial, no total foram mais 
de R$ 2,5 milhões. Atualmente 
o valor está em R$ 7,3 milhões 

por mês. Carlos Sánchez é o 
jogador mais bem pago do 

Peixe, com um salário de R$ 
500 mil por mês. Em seguida 

fica Marinho e Raniel, com 
R$ 400 mil e R$ 260 mil 

respectivamente.

O Corinthians havia diminuído sua 
folha salarial de R$ 14 milhões para  

R$ 10 milhões, porém após a 
contratação de Giuliano, Róger Guedes, 

Willian e João Pedro, a custo subiu 
novamente agora para R$ 14,3 milhões 

mensais. O atacante Willian é o 
jogador mais bem pago do Corinthians, 
com um salário de R$ 1,5 milhão por 
mês. Giuliano e Róger Guedes ficam 

empatados com um salário de  
R$ 1 milhão por mês.

Com um aumento de mais de R$ 4 
milhões na folha salarial nesta janela 
de transferências, o Palmeiras está em 

segunda colocação no ranking, com 
uma folha salarial de R$ 18 milhões por 
mês. O atacante Dudu é o jogador com o 
maior salário do futebol brasileiro, com 
R$ 2,1 milhões por mês. O lateral Jorge, 
é o segundo jogador mais bem pago do 

Verdão, com o salário de R$1 milhão 
por mês. Em seguida fica o meia Danilo 

Fernandes com R$ 700 mil por mês.

O Athletico Paranaense é um dos 
times com uma das melhores 

situações financeiras, e com um gasto 
de R$ 5,1 milhões com a folha salarial. 

O clube teve um leve aumento com 
a contratação de Matheus Babi. O 

atacante Carlos Eduardo é o jogador 
mais bem pago do Athletico, com um 

salário de R$ 450 mil por mês.  
Em segundo lugar fica Jonathan com 

R$ 250 mil, e em terceiro Léo Cittadini 
com R$ 230 mil.

Em 2021 a meta do São Paulo era 
diminuir entre 10% e 15% a folha. Pelo 
menos 8 nomes foram liberados, o que 
deixaram de custar mensalmente mais 
de R$ 4 milhões. Atualmente o valor da 
folha salarial está em 13 milhões por 

mês. Com a recente saída de Daniel Alves, 
João Rojas se torna o jogador mais bem 
pago do time, com um salário de R$ 820 
mil por mês. Em segunda posição fica o 

Pablo, com R$ 400 mil. Por fim Luciano é 
o terceiro, com R$ 350 mil mensais.

O Atlético Mineiro é o 3º time com um 
dos maiores investimentos na folha 

salarial. Nesta temporada o Galo trouxe 
nomes de peso como Diego Costa, 

Nacho Fernández e Hulk, que fez com 
que o investimento com a folha salarial 
passasse para R$ 16,7 milhões por mês. 
Hulk e Diego Costa são os jogadores do 

Atlético Mineiro que recebem os maiores 
salários, R$1,3 milhão por mês. Nacho 

Fernandéz fecha o trio atleticano, com o 
salário de R$ 1,1 milhão por mês.

O Fluminense teve aumento 
de R$ 1 milhão na folha 

salarial. O valor está em R$ 
4,2 milhões por mês. Lucca é 
o terceiro jogador mais bem 
pago, com um salário de R$ 
200 mil por mês. O Ganso é 
o segundo colocado, com R$ 
300 mil. E com um salário de 
R$ 500 mil mensais, o Fred é 
o jogador mais bem pago do 

Fluminense.

Com um forte processo de 
enxugamento, o Inter liberou 30 

jogadores e teve uma economia de 25% 
na folha salarial. Atualmente o valor 

está em R$ 7,5 milhões por mês. 
 O meia Edenílson recebe cerca de 
R$600 mil por mês e é o terceiro 
jogador com o maior salário do 

Internacional. Em segunda posição, fica 
Taison, recebendo R$ 650 mil mensais. 
O jogador mais bem pago do Inter é o 

Guerrero, com R$ 800 mil por mês.

Apesar de diversas chegadas e saídas, 
o Grêmio manteve o mesmo custo 

da folha salarial, atualmente em R$ 
14,5 milhões por mês. Thiago Santos, 
Rafinha e Douglas Costa, foram as 3 

contratações da temporada. Geromel 
fica em terceira posição com R$ 

700 mil por mês. Miguel Borja fica 
em segundo lugar, com R$ 780 mil 
mensais. Por fim, o meia Douglas 

Costa recebe R$ 800 mil por mês, e é o 
jogador mais bem pago do Grêmio.

Santos
R$ 7,3 milhões

Corinthians
R$ 14,3 milhões

Palmeiras
R$ 18 milhões

Athletico Paranaense
R$ 5,1 milhões

São Paulo
R$ 13 milhões

Atlético Mineiro
R$ 16,7 milhões

Fluminense
R$ 4,2 milhões

Internacional
R$ 7,5 milhões

Grêmio
R$ 14,5 milhões
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O MST - Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra 
é uma organização ilegal e 
terrorista. De propósito, não 
existe legalmente para não 
ser responsabilizado judicial-
mente. Engana pobres agri-
cultores recrutados, engana 
a Justiça. São milhares os 
eventos que confirmam esta 
afirmação. Minha proprieda-
de rural já foi invadida duas 
vezes por esta turba de vân-
dalos, desordeiros, ladrões de 
terra. Poucos são realmente 
trabalhadores rurais, a maio-
ria aproveitadores, engana-
dos com promessas de terra, 
suporte agropecuário de gra-
ça, disfarçadas intenções de 
ganhos com transações imo-
biliárias de arrendamento, 
transferência ilegal de áreas 
eventualmente liberadas pelo 
INCRA Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria para assentamentos. 

No último dia 14, a sede da 
associação dos produtores 
de soja do Brasil em Brasília, 
APROSOJA, foi invadida, de-
predada, pichada por um gru-
po organizado de cerca de 60 
terroristas do MST. Um vio-
lento ato de vandalismo, uma 
provocação para que houves-
se uma reação igual, tudo o 
que desejam e tudo o que as 
vítimas têm evitado. O MST é 
braço do PT, Partido dos Tra-
balhadores, não luta por nada 
legal e justo. Na Nota Oficial 
da associação invadida, sua 

diretoria registra que a bar-
baridade do MST afronta o 
Estado Democrático de Direi-
to, não constrói nada de bom, 
é o oposto do que a socieda-
de brasileira precisa neste 
momento. Somos o maior 
produtor de soja do mundo e 
este sucesso incomoda. Tudo 
que é sucesso no agronegócio 
é motivo de violência para o 
MST. A PMDF foi acionada e 
atua, com as dificuldades ha-
bituais da falta de personali-
dade jurídica, para autuar o 
MST por crime de dano e as-
sociação criminosa. 

Há muitos anos minha pro-
priedade no Estado da Bahia, 
foi invadida por uma multi-
dão em torno de 2 mil pes-
soas, mulheres e crianças 
em sua maioria, massa de 
manobra recrutada em toda 
a região próxima e nem tan-
to. De nada valeram gestões 
efetuadas diretamente com a 
diretoria do INCRA em Brasí-
lia. Não mataram vacas com 
bezerrinhos na barriga, não 
destruíram laboratórios, não 
incendiaram a sede como em 
outras propriedades. De pro-
pósito, fixaram-se exatamen-
te onde havia a floresta de 
mata atlântica mais preser-
vada. Por precaução contra 
a habitual violência do MST, 
não dormia na fazenda, me 
hospedava cada dia em um 
diferente hotel, andava pro-
tegido por segurança e pior, 
fui levado a contratar pesso-

as armadas para defender o 
bem ameaçado. Uma ameaça 
rondava o ar: a qualquer mo-
mento podia morrer alguém 
de um dos lados ou dos dois...
feliz e afortunadamente não 
aconteceu. Era Governador 
da Bahia, Antônio Carlos Ma-
galhães, político destemido e 
decidido. Já havíamos obtido 
o despacho judicial de rein-
tegração de posse. Tivemos o 
apoio das associações de pro-
dutores rurais e da sociedade 
organizada da cidade, mas a 
ocupação, a tentativa de furto 
de terras continuava. Imedia-
tamente após a invasão, cami-
nhões de madeira de lei, árvo-
res cortadas da área invadida, 
começaram a sair da fazenda, 
adquirida do MST a preços de 
roubo, por comerciantes ines-
crupulosos, cumplices do fur-
to efetuado. Uma articulação 
de parlamentares capixabas e 
paranaenses (tinha sócios do 
Paraná na fazenda naquela 
ocasião) na Câmara Federal, 
presidida por Luiz Eduardo 
Magalhães, filho do governa-
dor baiano, foi bem-sucedida, 
800 soldados da Polícia Mili-
tar se dirigiram ao município 
para colocar ordem na situa-
ção. Rapidamente houve um 
ultimato das forças militares 
aos ladrões de terra, seguido 
de cerco ao grupo de agita-
dores sociais malfeitores e à 
massa de manobra. Foram re-
tirados para local adequado, 
embarcados em caminhões 
recrutados pela PM, com des-

MST: Terrorismo  
e atraso brasileiro

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
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tino a seus locais de origem. 
Uma minoria de líderes fugiu 
desordenadamente e na fuga 
foi colocando fogo na floresta 
mais preservada da proprie-
dade. Injusta e ironicamente, 
ainda fomos multados pelo 
IBAMA por esta ação de van-
dalismo florestal criminoso, 
planejado e executado pelo 
MST. 

Alguns anos mais tarde outra 
tentativa aconteceu, menos 
ameaçadora e grave, uma 
ação de propaganda. Os fa-
cínoras, em número muito 
menor, ocuparam parte da 
propriedade à margem da ro-

dovia federal que a margeia, 
com o objetivo puramente de 
agitação, incômodo, exibicio-
nismo. Mais uma vez foram 
rechaçados por decisão da 
Justiça e ação do Executivo 
baiano da ocasião, felizmen-
te democrático e respeitador 
do direito de propriedade. 
Muitos proprietários não têm 
esta sorte quando governan-
tes de partidos da esquerda, 
conscientes de que desobede-
cem a lei, não se movem para 
executar ordens judiciais de 
reintegração de posse.

Nos assentamentos que con-
seguiram por seus métodos 

tortos, dirigentes do MST 
praticam extorsão com os 
assentados, os ameaçam, co-
bram taxas de proteção como 
faz a máfia italiana, exigem 
participação em negócios de 
arrendamento de áreas que 
agenciam, sem prévia autori-
zação dos donos, dificultam 
de toda forma a regularização 
fundiária das terras.

Atuam assim, despudorada-
mente, descaradamente, ame-
açando, chantageando os pro-
prietários rurais Brasil a fora. 
Uma vergonha nacional a de-
safiar governos. Um atraso, um 
grande mal a ser extirpado.

Reuters/Ueslei Marcelino
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Desgraça pouca é bobagem. 
Não bastasse a pandemia, 
sobe o preço dos combustí-
veis e o reconhecimento da 
incompetência das autorida-
des para controlá-lo. A solu-
ção, privatizar a Petrobras. A 
hora é adequada. No segundo 
trimestre de 2021 a empre-
sa teve o maior lucro líquido 
e distribuiu aos acionistas o 
maior dividendo da história. 

Lucro acima de tudo, Acio-
nista acima de Todos, parece 
ser a diretriz. Cabe ao 
acionista majoritário 
fixar as políticas empre-
sariais, inclusive a de 
preços. Como o Governo 
Brasileiro tem mais de 
50% das ações, a em-
presa segue instruções 
de Brasília e espera que 
o preço internacional 
caia e que as exporta-
ções valorizem o Real. 
Caminhoneiros, taxistas 
e donas de casa só precisam 
ter paciência e esperar.

A Petrobras incorpora a seus 
preços a desvalorização do Real 
e o valor do petróleo no mer-
cado mundial. A empresa tem 
empréstimos em dólares, aluga 
equipamentos no exterior, mas 
paga empregados e muitos for-
necedores em real, além de ex-
trair todo o petróleo aqui. Então 
porque atrelar preços ao volátil 
mercado mundial?  

Antes de encontrar petróleo 
em águas profundas o país im-
portava mais de 50% do con-
sumo. A Petrobras abasteceu 

o mercado brasileiro sempre 
com uma política conservado-
ra de preços, que garantia a im-
portação de petróleo, recursos 
para investimentos e mantinha 
sua saúde financeira. Não eram 
preços baixos, mas não havia 
sobressaltos nem surpresas, 
como os preços imprevisíveis e 
exorbitantes de hoje.

Países importadores de petró-
leo precisam repassar a cota-
ção do mercado mundial. Já os 
produtores de petróleo, princi-

palmente os autossuficientes, 
não se atrelam a preços inter-
nacionais. Adotam uma política 
que beneficia o consumidor. No 
Brasil, a regra é diferente: extrai 
o petróleo em seu próprio terri-
tório e, aqui mesmo, pratica os 
preços do mercado mundial. Vá 
explicar isso a um caminhonei-
ro! Não poderíamos ter a No-
ruega como modelo?

A gasolina está cara como 
nunca para o consumidor 
brasileiro. Em um ranking 
de 164 países, o Brasil ocupa 
o 81º lugar. Com um salário 
mínimo nos Estados Unidos 
pode-se comprar 2.156 li-

tros de gasolina, enquanto 
no Brasil compra-se apenas 
181 litros.

Aqui, o preço é o somató-
rio de vários componentes. 
Em primeiro lugar a política 
equivocada de preços da Pe-
trobras, que beneficia uni-
camente os investidores. Em 
segundo, a voracidade dos 
governadores dos Estados, 
que estão conseguindo me-
lhorar suas contas à custa dos 
contribuintes. Temos tam-

bém a obrigatoriedade 
de adicionar o álcool, 
que já foi mais impor-
tante antes das desco-
bertas de petróleo em 
águas profundas. 

Final e principalmente, 
a incompetência políti-
ca em gerenciar o pro-
blema e a falta de sensi-
bilidade e de compaixão 
das autoridades para 

com a dona de casa, que preci-
sa cozinhar com lenha, e com 
os motoristas e caminhonei-
ros, que precisam trabalhar 
mais para fechar as contas.

Nossos governantes são tão 
radicais que não conseguem 
sentar juntos e resolver isso? 
Privatizar é a solução?  Os 
acionistas da Petrobras resi-
dentes no exterior já têm 39% 
das ações. Com mais um pou-
co assumirão o controle da Pe-
trobras. Se você acredita que 
vão olhar melhor os interesses 
do consumidor brasileiro, vá 
em frente… você não acredita 
em nossas autoridades.

Nosso petróleo é nosso

Engenheiro, 
ex-presidente da 
Cia. Siderúrgica 
Belgo Mineira. 
Personalidade 
Empresarial do Ano 
de 2001 do Prêmio 
Minas – Desempenho 
Empresarial – 
MercadoComum.

ANTONIO JOSÉ POLANCZYK
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Lendo a bíblia, constata-se 
que Moisés conheceu sua es-
posa Zípora quando ela es-
tava em uma luta por água. 
E essa disputa prossegue a 
humanidade. Mais uma vez, o 
povo brasileiro está a enfren-
tar uma forte crise hídrica, 
que pode ser na verdade uma 
crise de eficiência dos gesto-
res. Na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, já é rotina 
em muitos bairros da peri-
feria a falta de água. Sem ex-
plicações claras dos motivos 
pelos quais a água falta.

 Não é só a falta de água que 
assola a RMBH. Um proble-
ma de gestão relativo à água 
potável e saneamento básico 
exige atenção especial  na 
qualidade da água.

Em 2015, quando Fernando 
Pimentel assumiu o Governo 
do Estado, ele garantiu na 
Bacia do Rio Paraopeba uma 
obra que evitaria problemas 
de abastecimento que tanto 
assustaram o povo de RMBH 
em anos anteriores.

Na sequência, ocorreu o in-
cidente de Brumadinho, já 
no início do Governo Romeu 
Zema. Não há como negar que 
a captação de água do rio Pa-
raopeba ficou comprometida 
ao menos parcialmente. Se a 
captação não ficou inviabi-
lizada, com certeza teve sua 
qualidade afetada.

Ninguém ficava medindo 

quantos dias se podia utili-
zar um filtro de barro sem 
precisar lavar ou trocar as 
velas. Mas todos sabem que, 
após o incidente de Bruma-
dinho, a frequência com que 
se lava a vela do filtro ou que 
ela é trocada aumentou. E 
isso porque a vela fica com-
pletamente avermelhada em 
três ou quatro dias.

Para piorar o quadro que as-
sola o povo na região metro-
politana, a copasa não raro 
é encontrada respondendo 
por irregularidades nas co-
branças de contas. Cobranças 
excessivas por lançamentos 
sem a devida leitura nos me-
didores. Cobranças por ser-
viços não prestados. E muita 
dificuldade para resolver as 
questões diretamente com 
os canais de atendimento do 
consumidor da empresa.

Quando o Governo sustenta 
um discurso de privatização, 
não prover a empresa que 
presta serviço público de sa-
neamento com uma atuação 
atenta ao princípio de efe-
tividade e eficiência do ser-
viço prestado, aparenta ser 
uma estratégia de construir 
uma indisposição da popula-
ção para com isso forjar uma 
aceitação da ideia de privati-
zar, como se esta fosse uma 
boa solução.

Nada de fechar os olhos a 
uma realidade hídrica que 
é caótica em todo o mundo. 

Mas ouvir agentes públicos, 
políticos ou de carreira, pro-
clamando que a privatização 
é uma alternativa, soa como 
uma confissão ficta de inca-
pacidade deste agente públi-
co de realizar sua função de 
forma eficaz e eficiente.

Ora, se o agente público in-
vestido pela Constituição e 
pela Lei da obrigação de gerir 
um órgão, bem ou empresa 
públicos e este agente fica 
a todo tempo apresentando 
como alternativa a entrega do 
órgão, bem ou empresa públi-
cos à inciativa privada, parece 
mais uma incapacidade do 
agente para gerir o arcabou-
ço humano e patrimonial sob 
sua batuta.

Existem exemplos de priva-
tizações que não deram tão 
certo, gerando inclusive pe-
dido de recuperação judicial 
da empresa que se tornou 
responsável pelo serviço pri-
vatizado.

Então, toda vez que o agente 
público ficar proclamando a 
necessidade de privatizar, é 
preciso ler nas entrelinhas 
que ele é incapaz de gerir o 
órgão que deseja vender, de 
modo que pode não ser um 
problema do órgão em si, mas 
do gestor. E que, mudando o 
gestor, o serviço pode operar 
com eficácia e eficiência. Sem 
que necessariamente a venda 
traga melhorias.

Crise hídrica ou de eficácia 
e eficiência?

Advogado 
Criminalista

WAGNER DIAS FERREIRA
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É assim que morre
uma democracia

IGOR MACEDO DE LUCENA

Quando o Reino Unido devol-
veu a colônia de Hong Kong 
para a China, em 1997, sabia 
que após 50 anos do acordo, 
em que, em tese, a China não 
se intrometeria no sistema de 
governo local, o que ficou co-
nhecido como “Um país, Dois 
Sistemas”, haveria sérios pro-
blemas para os hongonkers.

Entretanto, o problema eclo-
diu mais cedo, principalmen-
te quando estudantes e líde-
res políticos locais, sentindo 
uma opressão cada vez maior 
de Pequim, começaram movi-
mentos políticos e manifesta-
ções a partir de 2014, princi-
palmente com a “revolta dos 
Guarda-Chuvas” e com os 
protestos de 2019 e de 2020. 

Pequim sempre influenciou a 
região de Hong Kong com po-
líticos aliados, partidos mani-
pulados e jornais comunistas, 
entretanto sempre respeitou 
as eleições locais, os resulta-
dos eleitorais e a Lei Básica 
de Hong Kong, que era base-
ada em princípios democráti-
cos, na tripartição dos pode-
res e nos direitos individuais. 

Tudo isso mudou quando 
os protestos de 2019 e de 
2020 ganharam cada vez 
mais as ruas, fazendo com 
que a cidade de Hong Kong 
e seus moradores, cansados 
das intromissões de Pequim 
e sentindo que seus direi-
tos estavam cada vez mais 
ameaçados, começaram uma 

campanha visando à real in-
dependência da cidade. A si-
tuação ficou fora do controle 
da polícia local, e a líder da 
cidade Carrie Lam se mos-
trou incapaz de responder 
aos anseios da sociedade, 
principalmente por sua liga-
ção íntima com Xi Jinping.

A situação ficou tão séria que 
Pequim preparou um ataque 
militar à cidade, o que foi 
considerado pela Inglaterra 
uma ‘quebra’ do acordo de 
devolução, o que levaria o 
ocidente a ver Pequim como 
um agente que não honra 
seus acordos. Então, os Chi-
neses recuaram nessa inicia-
tiva, contudo adotaram uma 
abordagem de política inter-
na com a aprovação da Lei de 
Segurança Nacional de Hong 
Kong.

Os detalhes da nova legisla-
ção foram mantidos em se-
gredo; nem mesmo a líder da 
cidade de Hong Kong, Carrie 
Lam, os conheceu, até que a 
nova lei foi publicada apenas 
em chinês, em 30 de junho 
de 2020. A nova lei entrou 
em vigor imediatamente 
após a publicação com o títu-
lo “A Lei da República Popu-
lar da China sob a proteção 
da Segurança Nacional na re-
gião administrativa especial 
de Hong Kong”, na prática 
retirando o poder de autole-
gislação de Hong Kong e de-
safiando toda a comunidade 
internacional.

Entre os principais pontos da 
nova lei, observam-se:

• O governo chinês 
deve estabelecer um 
escritório de segurança 
em Hong Kong e com  
seu próprio pessoal. 

• O Chefe do Executivo de 
Hong Kong pode nomear 
juízes. 

• A mídia e as 
organizações de notícias 
estrangeiras devem ser 
monitoradas de perto. 

• O governo chinês, em 
casos considerados 
graves, tem o direito de 
conduzir julgamentos a 
portas fechadas. 

• O governo deve prevenir 
o incitamento ao ódio 
contra o governo chinês 
ou local.

• Secessão, subversão, 
terrorismo e conluio com 
países estrangeiros são 
punidos com uma pena 
de prisão por 3 anos até 
à prisão perpétua. 

• A interrupção grave 
ou a sabotagem dos 
sistemas de controle 
eletrônico para fornecer 
e gerenciar serviços 
públicos, como água, 
energia elétrica, gás, 
transporte, pode ser 
considerada terrorismo. 

Economista e 
empresário, 
Doutorando 
em Relações 
Internacionais na 
Universidade de 
Lisboa, membro da 
Chatham House – 
The Royal Institute 
of International 
Affairs e da 
Associação 
Portuguesa de 
Ciência Política.
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• A polícia pode realizar, 
em caso de urgência, 
buscas na casa de um 
suspeito sem necessitar 
de um mandado.

• A polícia pode proibir 
um suspeito de deixar 
Hong Kong. 

• O governo pode congelar 
os bens de um suspeito. 

• O governo pode 
monitorar a web e 
solicitar aos provedores 
de internet que 
removam informações.

O resultado prático disso foi 
que o jornal Apple Daily, pu-
blicado em Hong Kong desde 
1995 e fundado por Jimmy 
Lai, encerrou suas operações 
e teve seu fundador preso. O 
jornal foi fechado pelo gover-
no chinês a 17 de junho de 
2021 e também congelou os 

ativos da empresa e de Jimmy 
Lai. Como resultado do con-
gelamento de ativos, o Apple 
Daily ficou impossibilitado de 
pagar salários e contas de for-
necedores, tendo que encer-
rar suas operações. Em uma 
pesquisa do Reuters Institute 
realizada no início de 2021, o 
Apple Daily foi a quarta fonte 
de notícias offline mais usada 
em Hong Kong, enquanto seu 
site foi o segundo mais usado 
entre a mídia de notícias onli-
ne na cidade. 

A posição editorial do Apple 
Daily, favorecendo os movi-
mentos pró-democracia em 
Hong Kong, tornou-o sujeito 
a boicotes publicitários e a 
pressões políticas. Depois 
que a polêmica lei de seguran-
ça nacional de Hong Kong foi 
promulgada, a polícia invadiu 
sua sede em 10 de agosto de 
2020, uma operação policial 
criticada por vários governos 

e por grupos que detinham 
direitos de imprensa. Isso 
mostrou a face mais sombria 
de Pequim, que nunca tolerou 
a democracia e os princípios 
ocidentais de igualdade.

Esse tipo de legislação pode 
ser comparado ao nosso AI-5 
dos tempos da ditadura mi-
litar, e o fechamento de um 
jornal, por mais crítico que 
ele seja ao governo de plan-
tão, é de fato um sinal de 
padecimento de uma demo-
cracia, e nesse caso é o fim, 
na prática, do modelo “Um 
país, Dois Sistemas”. Hong 
Kong poderá continuar a ser 
um grande e importante cen-
tro financeiro internacional, 
contudo dificilmente voltará 
a ser um centro em defesa da 
democracia e dos direitos in-
dividuais, a mais importante 
herança deixada pelos ingle-
ses durante o tempo de sua 
ocupação.
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Vivendo na época da 
injustiça estrutural

Advogado, 
ambientalista 
e escritor

JAYME VITA ROSO

Doutrina Jurídica

“Escrever não significa trans-
formar a verdade em palavras, 
mas as palavras em verdade”

Suponho, neste caótico mundo 
contemporâneo, que esta refle-
xão do grande pensador para-
guaio, inserida no romance Eu, 
o maior, ou a biografia fictícia 
de um político de seu país, que 
o governou, mas ele consegue 
fazer uma aglutinação incri-
velmente densa de fragmentos 
múltiplos, uma certa amálga-
ma barroca de citações ou alu-
sões, neste hemisfério, dar um 
nível elevado de visibilidade 
à uma época onde tudo o que 
escrevem era pertinente a ela.

Será que alguém, sem interesse 
material, sem hipocrisia conse-
guiria radiografar como cari-
catura, no Brasil de hoje, como 
foram o Asno de Ouro de Apu-
leio; A Peste de Camus; a Tenda 
dos Milagres de Jorge Amado 
(que escreveu sem esses atuais 
rancores e abusos: “os bran-
cos e os negros contribuem a 
nascer e se misturar e fazer 
bebês”). Ou alguém se deteve, 
sem abdicar do que amealhou 
ilicitamente ou sob o pálio de 
uma lei bastarda, a imaginar 
que precisaríamos de Primo 
Levi (sim, “É isto um homem?”) 
porque uns enquadram em um 
campo, onde há um Ele, o que é 
chamado “Organizator”, “Kom-
binator”, “Procurement”, já que 
não existe outra alternativa, 
no ponderar de Vicky Lebeau, 
professor em Sussex, nesta pá-
tria amada. Ou pior, se é que se 
pode apontar “O Pavilhão dos 
Cancerosos” de Alexandre Sol-

jenítsin. No “Primeiro Círculo” 
se estampa a censura e o “mo-
dus persecutorius” da liberda-
de de expressão. Enfrentar a 
ditadura de toga é pior do que 
inventar “gadgets” para a po-
lícia instruída e domesticada 
perseguir? Não se questione, 
muito menos se põs em dúvida 
ou se “pode perguntar”. Logo, 
passemos um pouca nesta tela 
o que Hannah Arendt escreveu 
e viveu e sustentou ao longo da 
sua prolífica vida. e quem sabe 
interpretar os dias correntes.

HANNAH ARENDT E SEU 
PENSADOR PAOLO FLORES 
D’ARCAIS

1- Quando Paolo publicou o tí-
tulo Hannah Arendt: Existencia 
y libertad (no original: Hannah 
Arendt. Esistenza e libertà. 
Roma: Donzelli Editore, 1995), 
com seu caráter reservado de 
friulano, não tinha em mente 
que, em 1996, em espanhol, 
que levado ao ambiente cultu-
ral do refinado pensamento das 
universidades ibéricas (Madri: 
Editorial Tecnos S. A., 1996).

2- De Hannah, de pronto, sus-
tenta Paolo, através de Agapito 
Maestre, no prólogo, “o triunfo 
da revolução evanescente” (p. 
9), do que extraio: “Unicamen-
te, insisto uma compreensão 
comunicativa do poder como a 
iniciada de modo exemplar por 
Hannah Arendt em uma época 
pode assumir esses processos 
de democracia de ‘base’ direta 
ou horizontal que, dito seja de 
passagem, sempre ocorreram 
ao longo da história”.

Como muito bem sabia Faulk-
ner, não há nada para restaurar 
porque, seguramente, nunca 
existiu (democracia): o “pas-
sado não está nunca superado, 
não é nem sequer passado”.

3- E sejamos abertos e nunca 
hipócritas, para acolher o que 
Hannah encarou como ser e 
política (ARENDT, H. Que coisa 
é a política. Milão: Comunità, 
1995) que Paolo assim resume, 
abertamente, ser a política hoje 
a desconfiança dela; a liberda-
de só existe quando se exclua o 
conformismo, “o indivíduo, iso-
lado, nunca é livre; só pode ser 
se pisa o terreno da pólis e atua; 
o poder e a violência se excluem 
e a liberdade é uma responsa-
bilidade para o indivíduo. Eu, 
debruçado sobre o que ela co-
gitou, com “cinismo de quem vi-
veu muito e compreendeu pou-
co” (p. 9). Também, como ela se 
antecipou não se adequar com 
o próprio tempo, aliás contra 
ele, “andar, subtraindo-se às si-
renes das ideologias e as meta-
físicas; pode pensar sua própria 
época, iluminando antinomias 
e descumprimentos e, portanto, 
indicou as responsabilidades 
que se derivam das possibilida-
des desvanecidas (PAOLO, op. 
cit., p. 20).

4- Coragem não faltou a Paolo 
desnudar Hannah Arendt, re-
lembrando “Contra Marx”, “Dois 
conceitos de alienação”, “Pensar 
a revolução húngara”, “A política 
como profissão”, “Liberdade e 
Verdade” e “Hipocrisia e Demo-
cracia”, como faróis a guiar as 
experiências sociais hodiernas.

vitaroso@vitaroso.com.br

Augusto Roa Bastos – 1917-2005, Paragua
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De 2018, quando foi promul-
gada a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), até setem-
bro de 2020, quando enfim 
entrou em vigor, muito se 
discutiu sobre os desafios 
que os negócios precisariam 
enfrentar para se adequarem 
ao novo marco regulatório. 
Com o objetivo de regulamen-
tar a forma como coletam, 
utilizam e armazenam os da-
dos de seus clientes, muitas 
empresas precisaram revisar 
processos internos, capacitar 
colaboradores, designar ou 
contratar um Data Protection 
Officer (DPO) para ser respon-
sável pelo uso responsável das 
informações e tomar muitas 
outras medidas e precauções. 
Apesar de todo o trabalho exi-
gido, a rotina com a LGPD em 
vigência tem saldo positivo 
após um ano em vigor. 

A implementação e adequa-
ção à Lei Geral de Proteção de 
Dados levou muitos negócios 
a trabalharem com um foco 
renovado na segurança e pri-
vacidade dos dados de seus 
clientes, fato que acabou ge-
rando benefícios diretos para 
outras áreas das empresas. O 

marketing, por exemplo, se 
tornou mais relevante ao tra-
balhar com um volume menor, 
mas mais direcionado, de da-
dos. A equipe de tecnologia se 
beneficiou ao lidar com ban-
cos de dados mais leves, esta-
belecer um controle de acesso 
às informações e desenvolver 
ferramentas mais seguras. E o 
negócio como um todo ganha 
ao poder atuar plenamente 
através destes dados com se-
gurança jurídica. Vale ressal-
tar que a LGPD fez com que 
muitas empresas ficassem 
menos vulneráveis a ataques e 
ransomware, pois precisaram 
mudar sua mentalidade de 
desenvolvimento para focar 
em aplicações cada vez mais 
seguras para os dados. 

Os benefícios também são 
vistos da porta para fora. 
Apesar de mais exigentes e 
com expectativas maiores do 
que tinham há um ano, mui-
tas empresas registraram 
melhora no relacionamento 
com seus clientes pelo au-
mento da confiabilidade e 
respeito à privacidade, o que 
também acaba resultando 
em melhora nas vendas e na 

receita. Empresas que se ade-
quaram rapidamente às no-
vas normas e que performa-
ram bem ao longo deste ano, 
também se destacaram entre 
seus concorrentes, ganhando 
em reputação e visibilidade, 
fortalecendo suas relações 
comerciais já existentes em 
virtude desta responsabilida-
de com informações alheias. 

Mas nem tudo é ouro. A con-
formidade com o marco re-
gulatório de proteção de da-
dos do Brasil é um processo 
contínuo no qual a empresa 
se compromete a procurar 
constantemente por vulne-
rabilidades, sejam físicas ou 
digitais, relacionadas à priva-
cidade e proteção de dados, 
controlar o acesso às infor-
mações, atender aos pedidos 
de acesso ou exclusão de da-
dos por parte de seus clientes 
e muito mais. O trabalho nun-
ca para, mas as empresas que 
levaram e continuam levando 
a LGPD à sério, estão em uma 
posição vantajosa porque 
sem segurança não há priva-
cidade e saber que suas apli-
cações e dados estão seguros 
não tem preço.

Lei Geral de Proteção de Dados 
tem saldo positivo após um ano 
em vigor Diretor de 

Tecnologia 
da Printi 

GREGORY GORIS
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“A crônica de Lindolfo Paoliello” 
– Homenagem aos 40 anos de 
literatura do cronista
Publicação tem autoria da professora Letícia Malard

A literatura de Lindolfo Paoliello 
completa 40 anos e para marcar a 
ocasião foi lançado um livro sobre 
a trajetória do autor. “A Crônica de 
Lindolfo Paoliello”, de autoria de Le-
tícia Malard, professora emérita de 
Literatura Brasileira, mestra e dou-
tora em Literatura, apresentado ao 
público em edição virtual do Sempre 
um Papo, e posterior lançamento pre-
sencial, na qual a autora e o home-
nageado foram saudados por Ângelo 
Oswaldo de Araujo Santos, prefeito de 
Ouro Preto e ex-secretário da Cultura 
de Minas Gerais. 

A iniciativa é da Editora Del Rey, 
responsável por editar os cinco últi-

mos livros do autor: Alma dos Anjos 
e Pura Emoção (1997), O Melhor da 
Crônica (2003), Prestígio (2018) e a 
segunda edição de O Melhor da Crô-
nica, em versão virtual (2021). Há 
40 anos era lançado o primeiro livro 
de Lindolfo Paoliello, “A Rebelião das 
Mal-Amadas”, pela saudosa editora 
Codecri, responsável também pelo 
jornal satírico O Pasquim. 

Para a autora Letícia Malard a edi-
ção de “A Crônica de Lindolfo Paoliello” 
é um complemento natural à publica-
ção de suas crônicas, seus livros e as 
coletâneas das quais participou. “Fal-
tava registrar em livro uma apreciação 
sobre sua visão de mundo, seu estilo, 

a sintaxe em sua narrativa, os traços 
marcantes de sua crônica. Aceitei com 
prazer o convite, por ser uma pessoa 
que prezo e admiro”, revela.

O homenageado vê o livro como 
uma reafirmação da sua fidelidade ao 
gênero literário, como o “recorrente 
entendimento da crônica como portal 
de entrada na literatura, assim como a 
exaltação às escolas de segundo grau, 
universidades e aos próprios jornais 
e revistas para prestigiarem a crôni-
ca, entendendo-a como gênero literá-
rio tão brasileiro quanto é o chorinho 
para a música. No decorrer do proces-
so deflagrado na comemoração dos 
40 anos de minha atividade literária 
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observo que esse processo está sen-
do visto como uma afirmação não da 
minha obra, mas da própria crônica. A 
crônica vive em Minas!”, completa.

O início dessa longa trajetória li-
terária foi em Cabo Frio (RJ). Em um 
fim de tarde, no início dos anos 80, 
Paoliello era um dos últimos a deixar 
a Praia das Conchas rumo à Praia do 
Peró para reencontrar a família. Ca-
minhava sozinho e ocorreu pensar 
em que atividade deveria se concen-
trar como o legado de sua vida. “Eu 
estava no ponto alto de minha car-
reira como executivo de uma multi-
nacional e aquele seria um caminho 
natural. Mas não. Escolhi a crônica: 
“vou me dedicar a cultivar a crônica, 
independente do que eu estiver fa-
zendo”, decidiu. 

Chegou a escrever por mais de 15 
anos para o jornal Estado de Minas, no 
qual havia sido repórter de economia. 
Mas queria mais do que as crônicas 
diárias que acabam no esquecimento. 
O escritor relembra que alguém escre-
veu que o cronista “tem a responsabi-
lidade de fixar aquilo que, um dia, foi 
presente” e viu nisso a responsabilida-
de de escrever para ficar.

A partir de então es-
creveu oito livros, poste-
riormente reunidos em uma 
coletânea e participou em 
três antologias. “Daí pode 
ter surgido a inspiração da 
Del Rey em convidar Letícia 
Malard para levar além o meu 
propósito de assegurar às mi-
nhas crônicas a perenizarão 
nos livros. Agora a varinha 
mágica dessa fada da literatura 
brasileira vai desvendar e man-
ter vivo o espírito do cronista. 
Não poderia ser apresentado de 
forma mais bonita e mais dig-
na o legado com o qual sonhei”, 
conclui Paoliello.

O cronista Lindolfo Coelho 
Paoliello, nascido em Ubá, Minas 
Gerais, tem os seguintes livros 

publicados: A Rebelião das Mal-Ama-
das, Editora Codecri, Rio, 1981; Nos-
so Alegre Gurufim, Editora Comuni-
cação, Belo Horizonte, 1983; O Poeta 
Que Não Sou, Editora Lê, Belo Hori-
zonte, 1986; O País das Gambiarras, 
Editora Record, Rio, 1987;Banquete 
dos Mendigos, Editora Oficina de li-
vros, Belo Horizonte, 1982; Alma dos 
Anjos, Editora Del Rey, Belo Horizon-
te, 1997; Pura Emoção, Editora Dei 
Rey, Belo Horizonte, 1997; O Melhor, 
da Crônica, Ed. Del Rey, BH 2003.Se-
gunda edição em e.book,2021; Presti-
gio-a Reputação Afirmando uma Ins-
tituição, Ed. Del Rey, BH, 2018.

Suas crônicas foram incluídas em 
três antologias: “Crônicas Mineiras”, 
Editora Ática, 1984, “As Cores das Pala-
vras”, Editora UFMG, 1997, e “Crônicas 
Brasileiras”, University Press of Flori-
da, Universidade da Flórida, 1994. 

Destaca-se o fato deste autor ter 
levado a crônica ao público por todos 
os meios editoriais desde a primeira 
publicação, aos 20 anos, em 9 de abril 
de 1967, no Jornal Estado de Minas, 
em Belo Horizonte. 

Publicou posteriormente em revistas; 
levou a crônica aos deficientes visu-
ais pelo sistema Braille (As Cores das 
Palavras, Editora UFMG, 1997); na 
televisão, através do jornal MGTV,da 
Globo-Minas e fechou o ciclo com o 
rádio, através da minissérie A Crônica 
no Rádio/Boa Noite pra Você, realiza-
da pela Rádio Inconfidência, de Belo 
Horizonte, em novembro de 2009.

Livros de Lindolfo Paoliello têm 
sido adotados pelos colégios Loyola, 
Dom Silvério e Promove e o livro Nos-
so Alegre Gurufim foi adotado no ves-
tibular da PUC-MG. Pelo conjunto de 
sua obra, o cronista foi homenageado 
pela Rede Globo- Minas no projeto 
“Esses Mineiros” e pelo Ministério da 
Cultura, no lançamento de “O Melhor 
da Crônica”.   

Por inciativa do poeta Affonso Ro-
mano de Sant`Anna, então presidente 
da Biblioteca Nacional do Rio de Ja-
neiro, seus livros foram inseridos no 
acervo daquela biblioteca, abrindo a 
inserção de suas crônicas nas princi-
pais bibliotecas do Brasil.

Jornalista, graduado em 
Direito pela UFMG, Lindolfo 
Paoliello iniciou sua vida pro-
fissional como repórter de Eco-
nomia do ESTADO DE MINAS, 
foi executivo da Fundação João 
Pinheiro e do Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais. 
Criou e dirigiu a área de Comu-
nicação da Fiat Automóveis SA, 
tendo sido corresponsável pela 
formação da imagem institucio-
nal da Fiat no Brasil, tendo dei-
xado aquela empresa para abrir 
seu escritório de consultoria de 
Comunicação que dirige há 34 
anos. Foi professor de Comuni-
cação da PUC-MG e de Marketing 
da Fundação Dom Cabral.  É dire-
tor de Relações Institucionais da 
CBL-Companhia Brasileira de Lítio 
e Associado da Fundação Dom Ca-
bral, responsável pela sua atuação 
no Centro Oeste de Minas Gerais e 
na Região Central Mineira.



L A N Ç A M E N T O S 1 3 1EDIÇÃO 296 NOVEMBRO 2021
MERCADOCOMUM

Economia comportamental 
aplicada ao dia a dia
Tomada de decisões, tanto nos negócios como nas finanças pessoais, 
é alvo de estudo do doutor, consultor e professor José Balian

A economia comportamental es-
tuda os efeitos dos fatores neuropsi-
cológicos nas decisões de indivíduos 
e de instituições no segmento econô-
mico. Esta linha de atuação é alvo de 
estudo do consultor, professor uni-
versitário e doutor em Ciências So-
ciais, José Balian.

Conhecida também como neuro-
economia, as dinâmicas mentais nos 
processos de escolhas das pessoas 
permitem que tenham uma percep-
ção de erros e acertos quando o as-
sunto é finanças, tanto pessoal como 
nos negócios. Para aproximar a reali-
dade de quem quer conhecer mais so-
bre o tema, o professor Balian lança, 
pela editora Taygeta, a obra Economia 
para os negócios e finanças pessoais.

Um dos pontos mais examinados 

pelo autor é como este comporta-
mento se aplica no dia a dia. Ou seja, 
como o conhecimento pode ser usado 
para equilibrar o caixa, viver melhor 
e ainda ter dinheiro para investir. Se-
gundo Balian, grande parte das deci-
sões relacionadas ao orçamento pes-
soal está ligada ao lado racional do 
cérebro e que, frequentemente, o ser 
humano considera as relações entre 
as coisas, ele mesmo e os outros, ou 
seja, o próprio contexto.

Esta parece ser a forma como o 
cérebro humano está programado 
para pensar. Será importante des-
montar alguns preconceitos em rela-
ção à tomada de decisões com base 
em critérios puramente racionais 
e repensar profundamente sobre o 
que faz mover as pessoas que nos ro-
deiam. (Economia para os negócios e 

finanças pessoais, p. 311)

Balian dividiu a obra em qua-
tro partes. Na primeira apresenta 
conceitos básicos de economia para 
compreender, interpretar e analisar a 
realidade econômica. Na segunda, de-
dica-se a compreender a atuação do 
governo e a forma com que se pode 
contribuir para o debate atual e im-
portância de se posicionar.

Já na terceira, une a experiência 
acadêmica e de mercado com um pa-
norama sobre macroeconomia; gestão 
de preços; teorias econômicas; etc. E, 
por último, traz tudo o que aprendeu 
com a vasta experiência em consulto-
ria e ensina o leitor a organizar suas fi-
nanças pessoas com base na economia 
comportamental.

Livro: Economia para  
negócios e finanças pessoas
Autor:  
José Eduardo Amato Balian
Editora: Taygeta
ISBN: 978-65-88901-02-01
Formato: 16x23 cm
Páginas: 379
Preço: R$ 80,00
Link de venda: 
https://bit.ly/livroprofbalian

Autor: José Eduardo Amato Balian, ou 
professor Balian, é escritor e consultor, 
doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP, 
mestre e pós-graduado em Administra-
ção pela Universidade Paulista – UNIP. 
Sócio-diretor da LBS&C Consulting em 
que atua em diversos projetos como re-
estruturação empresarial, sucessão fa-
miliar, estudos de viabilidade financeira, 
custos e preços, fusões e aquisições, além 
de palestras e treinamentos in company.

Ficha 
técnica
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Determinada indenização de R$ 2,54 bilhões 
aos atingidos pelo rompimento da barragem 
de Fundão

O Ministério Público de Minas 
Gerais (MP-MG) ajuizou ação de li-
quidação e cumprimento de sentença 
contra a Samarco Mineração, Vale e 
BHP Billiton Brasil Ltda. no valor de 
R$ 2,540 bilhões como reparação aos 
atingidos pelo rompimento da barra-
gem de Fundão, em Mariana (MG), em 
5 de novembro de 2015. O processo 
deve beneficiar 1.300 famílias. 

O MP-MG, por meio da Promotoria 
de Justiça de Mariana e apoio do Centro 
de Apoio Operacional Cível (CAO-Cível), 
solicita, na primeira fase, que o valor seja 
depositado em Juízo, em favor das víti-
mas cadastradas, que poderão levantar 

a parcela individualizada após compro-
vação da condição de vítima e da exten-
são do dano. Em uma segunda etapa, o 
pagamento do valor individual será feito 
a cada vítima, retirado do montante glo-
bal. A Promotoria solicita ainda que seja 
arbitrada multa de no mínimo 10% da 
dívida pelo atraso no pagamento das 
indenizações. A lista dos atingidos será 
mantida em segredo de Justiça.

Em outubro de 2018, com a cola-
boração das Comissões de atingidos 
em Mariana chegou-se a um acordo 
sobre o pagamento das indenizações 
aos atingidos. Ficou estabelecido que 
as empresas seriam responsáveis por 

reparação integral, além de assumir 
o ônus da prova e, após a conclusão 
dos cadastros dos atingidos, fariam 
os pagamentos, apresentando as 
propostas em até 90 dias. Mas, quase 
três anos depois da homologação do 
acordo, "constata-se que a obrigação 
não foi integralmente cumprida e se-
quer está próxima de sê-lo, razão pela 
qual se propõe este requerimento de 
liquidação/cumprimento de senten-
ça". Nem 30% dos atingidos foram in-
denizados. "As rés vêm resistindo de 
forma continuada ao adimplemento 
adequado das obrigações impostas", 
alegam os promotores.

Fonte: Brasil Mineral 06.10.2021
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Catânia – marco da 
civilização na Sicília

PAULO QUEIROGA

No mapa da Itália, que cor-
responde a uma bota de cano 
longo, a Sicília seria a bola que 
a bota estaria chutando. Todo 
mundo queria aquele pedaço 
de terra. Ela foi ocupada por 
gregos, romanos, árabes, nor-
mandos, franceses, espanhóis 
e italianos, sem citar todos. A 
ilha, que separa o Mar Medi-
terrâneo do Mar Jônico é uma 
espécie de elo entre a antigui-
dade greco-romana e a flores-
cência do continente europeu.  

Um desses centros efervescen-
tes da Sicília é Catânia, cidade 
de mil anos, localizada aos pés 
do Monte Etna e Patrimônio 
Mundial pela UNESCO.

Os monumentos nas ruas e 
praças carregam uma camada 
escurecida de lava de vulcão, 
que registra sua rica e dramá-
tica história. A cidade foi des-
truída por vulcão e terremoto 
e reconstruída várias vezes, daí 
os vários estilos de construção.

Deixar-se perder pelo centro 
histórico é uma encantadora 
experiência cênica, gastronô-
mica, de arte e cultura.

O roteiro de melhor aprovei-
tamento é a partir da Piazza 
del Duomo, onde tem a maior 
concentração do estilo barro-
co na cidade. Os edifícios ma-
jestosos da Prefeitura e o Palá-
cio Chierici rodeiam o famoso 
obelisco do Elefante. 

Belíssima atração é a Fontana 
dell Amenano, em mármore, 

jorrando água do rio subterrâ-
neo, por meio dos 36 canais de 
irrigação da cidade. 

A lenda registra que um elefan-
te teria afastado do território 
todos os animais nocivos, daí 
ter virado símbolo da cidade. 
Interessante é que há um fundo 
de verdade nesta lenda. De fato, 
foram encontrados restos de 
elefantes-anões nas cinzas do 
vulcão Etna, espécies bem me-
nores em relação aos elefantes 
que conhecemos hoje, que vi-
viam nesta parte do Mediterrâ-
neo na pré-história. A imagem 
na praça é imponente. A fonte 
enorme, um elefante ao alto e 
um obelisco de pedra acima das 
costas do animal. Uma ostensi-
va demonstração de soberania 
dos trappeto, como são chama-
dos os nativos da Catânia. 

Como não podia ser diferen-
te, a presença da Igreja deixa 
também a marca de seu po-
der.  Catânia abriga o segundo 
maior mosteiro beneditino 
da Europa. (O maior está em 
Mafra, Portugal). Construção 
monumental do século 16, pá-
tio interno com uma fonte ao 
centro, abriga, hoje o Depar-
tamento de Ciências Humanas 
da Universidade de Catânia, a 
mais antiga da Sicília, fundada 
em 1434, na época em que a 
Sicília era dominada pelo rei 
espanhol Afonso V, de Aragão.

As festas religiosas são espe-
táculos à parte e retratam, ao 
mesmo tempo, fé e crueldade 
humana a caminharem juntas. 

As chamadas santas sicilianas, 
entre elas, Santa Ágatha e San-
ta Luzia merecem a fé e os fes-
tejos deste povo mágico. 

A história de Santa Ágatha é 
triste e comovente. Por volta do 
ano 235, d C, a bela jovem, Ága-
tha foi pedida em casamento 
pelo Consul romano Quincilia-
no. Tendo recusado, pois tinha 
prometido sua virgindade a 
Cristo, aquilo que era amor se 
transforma em vingança e ódio. 
Quinciliano mandou prendê-
-la e a torturou, arrancou seus 
seios, e, por fim, a mandou para 
a fogueira em brasas arden-
tes. Ágatha morreu flagelada 
na prisão em 5 de fevereiro de 
1250. Santa Ágatha, padroeira 
de Catânia e de San Marino é 
representada segurando uma 
bandeja com dois seios.

Da mesma forma é a triste tra-
jetória de Santa Luzia, hoje pa-
droeira de Palermo e Siracusa, 
duas outras cidades da Sicília, 
que trataremos em breve. Por 
não renegar a fé cristã frente 
aos deuses romanos, Luzia teve 
seus olhos furados, foi queima-
da, se salvou, em seguida, deca-
pitada em 13 de dezembro de 
314, data em que os católicos 
celebram a fé à santa mártir. 
Seu emblema com os olhos na 
bandeja significa Lux, a Luz da 
fé que não se apaga. 

Luz, fé, poder, sofrimentos e 
superações são os componen-
tes deste caldo cultural na, 
hoje, dinâmica e alegre cidade 
de Catânia. Arriverderci !!!

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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KLM celebra 75 anos de operações 
entre Brasil e Holanda 

A KLM completou no dia 18 de 
outubro último, o marco de 75 anos 
de operações entre Brasil e Holanda. 
Para comemorar este momento, a 
companhia fez a redução da pegada 
de CO2 dos voos dos passageiros par-
tindo daquela do Rio de Janeiro e de 
São Paulo para Amsterdã. 

A iniciativa tem como objetivo 
reforçar o compromisso da compa-
nhia com a sustentabilidade, um de 
seus principais pilares, e o programa 
CO2ZERO, que permite a todos os 
passageiros reduzirem a sua pega-
da pessoal de CO2 em viagens com a 
companhia. 

"Estamos muito felizes em come-
morar esse momento tão especial, 
que demonstra a nossa força, nossa 
resiliência e nosso olhar para um fu-
turo ainda mais brilhante no Brasil, 
com foco na sustentabilidade e na 
melhor experiência para os clien-
tes. Setenta e cinco anos depois, o 
Brasil segue entre nossos mercados 
prioritários, onde nunca deixamos 
de voar", afirma Manuel Flahault, 
diretor geral da Air France-KLM na 
América do Sul. 

KLM NO BRASIL 

O primeiro pouso da companhia 
em solo brasileiro ocorreu em 18 de 
outubro de 1946 com uma aeronave 
Douglas DC-4, batizada de "Fries-
land", com capacidade para 44 passa-
geiros. À época, a jornada começava 
em Amsterdã e tinha escalas em Lis-
boa e Dakar antes de chegar ao país a 
partir de Natal. Na sequência, passa-
va por Rio de Janeiro e São Paulo, se-
guindo até seu destino final em Bue-
nos Aires. Ao todo, o trajeto durava 
três dias e meio, e o voo era operado 
duas vezes na semana. 

Atualmente, a KLM conta com 
12 voos semanais ligando o Brasil à 
Holanda a partir de São Paulo (voo 
diário) e Rio de Janeiro (cinco cone-
xões semanais), em um percurso que 
dura 12 horas em aeronaves moder-
nas e sustentáveis e que atendem à 
demanda do cliente por conforto, 
segurança e entretenimento. Hoje, o 
Brasil é um dos mercados prioritá-
rios da companhia, por seu potencial 
econômico, turístico e sua influência 
regional - mesmo durante a atual cri-
se sanitária, a KLM nunca parou de 

voar para o Brasil. 

Ao longo de sete décadas e meia 
de relação com o Brasil, a KLM vem 
mantendo investimentos constan-
tes em produtos, serviços e tecnolo-
gia para os passageiros brasileiros. 
O Boeing 787 Dreamliner é um dos 
principais símbolos da qualidade do 
serviço prestado pela empresa no 
país - o jato é um dos mais moder-
nos e eficientes do mundo, refletindo 
também o compromisso da KLM com 
a sustentabilidade.
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Sustentabilidade e CO2ZERO 
A KLM está comprometida 

em criar um futuro mais susten-
tável para a aviação, com diver-
sas iniciativas para minimizar o 
impacto de suas operações no 
meio ambiente, como a renova-
ção de aeronaves para uma frota 
mais moderna e uso e incenti-
vo à produção de combustível 
sustentável de aviação. Entre 
elas está também o programa 
CO2ZERO, que permite ao pas-
sageiro reduzir a sua pegada 
pessoal de CO2 em viagens com 
a companhia. 

Ao utilizar este serviço, o 
cliente estará contribuindo para 
o projeto de reflorestamento "CO-
2OL Tropical Mix", no Panamá, 
onde, até o momento, ao menos 
7,5 milhões de árvores já foram 
plantadas. O preço do serviço 
CO2ZERO é calculado com base 
no tipo de aeronave, na distância 
voada e na taxa de ocupação his-
tórica do voo

Por mais de um século, a 
KLM tem sido pioneira no setor 
de aviação civil. A KLM é a com-

panhia aérea mais antiga ainda 
operando com seu nome original 
e tem como objetivo ser a compa-
nhia aérea europeia líder em foco 
no cliente, eficiência e sustenta-
bilidade. A malha aérea da KLM 
conecta a Holanda com todas as 
principais regiões econômicas 
do mundo e é um poderoso mo-
tor que impulsiona a economia 
holandesa. 

A KLM também é membro da 
aliança global SkyTeam, que tem 
19 companhias aéreas associadas.

Boeing 787 Dreamliner é um dos símbolos da qualidade dos serviços da KLM
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Emirates vai recrutar 6 mil funcionários 
operacionais nos próximos seis meses para 
ajudar na retomada do setor

Dubai, Emirados Árabes Unidos - A 
Emirates planeja aumentar sua força 
de trabalho operacional com a contra-
tação de mais de 6 mil funcionários 
nos próximos seis meses. Com as res-
trições diminuindo em todo o mundo 
devido ao aumento da vacinação, serão 
necessários mais pilotos, tripulação de 
cabine, especialistas em engenharia e 
equipe em solo para apoiar o aumento 
das operações da malha global da com-
panhia aérea e atender ao aumento rá-
pido da demanda dos clientes. 

A Emirates já restaurou 90% da 
sua rede e está prestes a atingir 70% 
da sua capacidade 

pré-pandemia até o final de 2021. A 
maior companhia aérea internacional do 
mundo está aumentando a frequência de 
voos para atender à demanda e usando 
sua aeronave A380 de dois andares e alta 
capacidade em rotas populares de sua 
malha. Em novembro, a Emirates vai ofe-
recer mais de 165 mil assentos adicionais 
em sua aeronave A380. 

Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Sa-
eed Al Maktoum, Presidente e CEO 
da Emirates Airline e Emirates Group, 
disse: "A Emirates sempre esteve no 
centro do crescimento de Dubai. Nos-
sa necessidade de 6 mil funcionários 
operacionais adicionais mostra a rá-
pida recuperação da economia de Du-
bai, trazendo oportunidades e outros 
desenvolvimentos positivos em vários 
outros negócios, incluindo os setores 
de consumo, viagens e turismo. 

"Temos restaurado com prudência 
as nossas operações, seguindo a rea-
bertura de fronteiras e os protocolos 
de viagens. Com os sinais positivos da 
recuperação econômica e crescimento 
contínuo da demanda, temos esperança 

de voltar, em meados de 2022, ao ponto 
em que estávamos antes da pandemia." 

Em setembro, a Emirates iniciou 
uma campanha mundial para recrutar 
3 mil tripulantes de cabine e 500 fun-
cionários de serviços aeroportuários 
para o hub de Dubai, atendendo às ne-
cessidades operacionais decorrentes 
da recuperação do setor de viagens. À 
medida que a demanda por viagens au-
menta mais do que o previsto, a Emira-
tes precisará de mais 700 funcionários 
em Dubai e em toda a sua rede. 

Além disso, a companhia aérea 
está oferecendo oportunidades de 

carreira para 600 pilotos qualificados 
que desejam fazer parte da equipe de 
Operações de Voo da companhia aé-
rea com base em Dubai. 

Como parte da campanha de recru-
tamento, a Emirates também pretende 
reforçar sua equipe de engenharia com 
a contratação de 1.200 profissionais 
qualificados da área técnica, incluindo 
engenheiros de aeronaves e equipe de 
suporte de engenharia, para trabalhar 
em Dubai e outras estações. A Emira-
tes é a maior operadora de aeronaves 
Boeing 777 e A380 do mundo. Sua fro-
ta atual inclui 263 aeronaves de grande 

porte e a companhia aérea comprou vá-
rias aeronaves novas para atender à de-
manda futura, incluindo Airbus A350, 
Boeing 787-9 e Boeing 777-X. 

Todas as aeronaves Boeing 777 da 
Emirates estão em serviço, operando 
para mais de 120 destinos em voos de 
passageiros e carga. A companhia aérea 
também usa sua aeronave principal, a 
A380, em voos para 18 cidades. Este 
número será ampliado em breve para 
mais de 65%, atingindo 27 destinos 
no final de novembro. Em dezembro, 
os dois últimos A380 serão entregues 
para se juntar à frota da Emirates; com 
isso, cerca de 50 de suas aeronaves 
A380 terão retornado ao serviço. 

Fatores como diversidade cul-
tural, ambiente isento de impostos 
e infraestrutura líder para mora-
dia, trabalho e recreação continuam 
atraindo pessoas do mundo todo para 
Dubai, que já conta com residentes de 
mais de 200 nacionalidades. 

A pronta resposta de Dubai à pande-
mia tem sido consistentemente classifi-
cada entre as mais eficazes do mundo, 
resultado da forte liderança do país e de 
parcerias eficientes entre organizações 
públicas e privadas para atingir seus ob-
jetivos. O início rápido da vacinação nos 
Emirados Árabes Unidos e os protocolos 
claros de gerenciamento da pandemia 
permitiram que Dubai reabrisse com 
rapidez e segurança ao turismo inter-
nacional e às atividades de negócios 
em julho de 2020. Atualmente, mais de 
86% da população dos Emirados Árabes 
Unidos está totalmente vacinada contra 
a COVID-19 e mais de 96% receberam 
pelo menos a primeira dose; desta for-
ma, o país é o primeiro do mundo em 
termos de número de vacinas adminis-
tradas a cada 100 pessoas.
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American Airlines nomeia Alexandre 
Cavalcanti diretor de Vendas para o 
Brasil e Uruguai

Alexandre Cavalcanti, diretor de 
vendas da American Airlines para o 
Brasil, foi escolhido para supervisio-
nar também as operações comerciais 
da companhia aérea no Uruguai. A 
American atualmente opera voos sa-
zonais no Uruguai e deve retomar o 
serviço em dezembro. 

"Adicionar o Uruguai ao meu por-
tfólio é um desafio muito bem-vindo. 
Com a reabertura das fronteiras ao 
redor do mundo e com o avanço da 
vacinação na América Latina, nossa 
missão de conectar pessoas e desti-
nos será ainda mais importante, dada 
a grande demanda esperada para os 
próximos meses", disse Alexandre 
Cavalcanti, diretor de vendas para o 
Brasil e Uruguai. 

Alexandre lidera as operações de 
vendas da companhia aérea no Brasil 
desde 2019. O executivo juntou-se ao 
time da American há 22 anos e, desde 
então, ocupou posições de liderança em 
diferentes áreas estratégicas da empre-
sa no Brasil e exterior. Alexandre é Mes-
tre em administração pelo Instituto Bra-
sileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) e, 
atualmente, está se certificando em Es-
tratégia e Inovação pelo Massachusetts 
Institute of Technology (MIT Sloan). 

"A história de liderança de Alexan-
dre, juntamente com sua experiência, 
o torna a pessoa ideal para essa fun-
ção. Sabemos que nossos clientes no 
Uruguai estão prontos para voltar 
aos céus e esperamos retomar nosso 
serviço em dezembro com três voos 

semanais saindo de Miami", disse 
Christine Valls, diretora geral de ven-
das para a América Latina e Caribe. 

SERVIÇO SAZONAL DO URUGUAI 
SERÁ RETOMADO EM DEZEMBRO 

A American retomará o serviço 
sazonal para Montevidéu, Uruguai 
(MVD) em 18 de dezembro, operan-
do até 2 de abril de 2022. A compa-
nhia aérea operará três voos sema-
nais para Miami (MIA) às segundas, 
quintas e sábados, inicialmente com 
um Boeing 777-200 com 36 assentos 
na Classe Executiva, 24 na Econômi-
ca Premium e 212 na Econômica, e 
posteriormente em janeiro com um 
Boeing 787-8 com 20 assentos na 
Classe Executiva, 28 na Econômica 
Premium e 186 na Econômica. 

CODESHARE ENTRE AMERICAN 
AIRLINES E GOL 

Os clientes da American no Uru-
guai também poderão se beneficiar 
da parceria entre a companhia aérea 
americana e a brasileira GOL. Em suas 
redes combinadas, os clientes podem 
viajar para mais de 30 destinos aten-
didos pela American nos Estados Uni-
dos e mais de 20 novos destinos na 
América do Sul atendidos pela GOL. 

A maior rede das Américas tam-
bém será a mais vantajosa para os 
passageiros. No início de 2022, os 
associados dos programas de fideli-
dade SMILES da GOL e AAdvantage 
da American terão acesso aos seus 
benefícios de elite, como check-in, 
segurança e embarque prioritários, 
maior franquia de bagagem despa-
chada, acesso ao lounge e assentos 
preferenciais em ambas as compa-
nhias aéreas.



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