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KARLA BRASIL
Brasil Recursos Industriais
Cliente BDMG

O BDMG está ao lado dos empreendedores

e municípios mineiros em todos os momentos.

Por isso, oferece linhas de crédito diferenciadas

e acessíveis para dinamizar a economia, manter 

empregos e incentivar projetos sustentáveis. 

É mais oportunidade para quem impulsiona

o desenvolvimento de Minas.

Conheça as linhas de crédito:

bdmg.mg.gov.br

MAIS DE R$ 4 BILHÕES
EM FINANCIAMENTOS

DURANTE A PANDEMIA.
Todo crédito para o

desenvolvimento.

BDMG. NOVAS IDEIAS PARA O DESENVOLVIMENTO.



M U N D O  E M P R E S A R I A L 3EDIÇÃO 298 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM

S U M Á R I OE X P E D I E N T E

5 78

72

97

65

31

109

50

120

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
DEZEMBRO DE 2021
ANO XXIX – EDIÇÃO 298

Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios

Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Diretora de Desenvolvimento
Maria Auxiliadora Gontijo T. de Oliveira
 
Projeto gráfico/diagramação 
Reinaldo Soares

Publicidade e Área Comercial
MinasPart Desenvolvimento Ltda.
Aline Cendon/Carlos Alberto
(31) 3281-6474
cato@mercadocomum.com
revistamc@uol.com.br

MercadoComum* é uma publicação 
mensal de MinasPart Comunicação, Ltda.
CNPJ 70.954.383/0001-12
Inscrição Estadual: 062.985.126 0079
Inscrição Municipal: 109866001-0

Marca registrada no I.N.P.I. sob o número: 
817452753 de 02.08.1993

Endereço:
Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar
Bairro São Pedro - 30.330-040
Belo Horizonte - MG - Brasil
Telefone: 55-31-3281-6474
Fax: 55-31-3223-1559
revistamc@uol.com.br
www.mercadocomum.com.br
*Os artigos assinados podem não refletir,
necessariamente, a opinião dos editores.
Proibida a reprodução parcial ou total sem
autorização prévia por escrito da direção desta 
publicação. MercadoComum é uma publicação 
independente, não associada a qualquer grupo 
empresarial e não possui filiais/sucursais ou 
representantes no país e no exterior

Opinião
Confira o ponto  
de vista de grandes 
nomes do cenário 
econômico, sobre 
vários assuntos.

A Economia com Todas 
as Letras e Números

Capa: Debate 
Econômico

Cultura

Política

Ciência e Tecnologia

Mundo 
Empresarial

Meio 
Ambiente

Lançamentos

S U M Á R I OE X P E D I E N T E

5 74

6861

93

31

105

46

116

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
DEZEMBRO DE 2021
ANO XXIX – EDIÇÃO 298

Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios

Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Diretora de Desenvolvimento
Maria Auxiliadora Gontijo T. de Oliveira
 
Projeto gráfico/diagramação 
Reinaldo Soares

Publicidade e Área Comercial
MinasPart Desenvolvimento Ltda.
Aline Cendon/Carlos Alberto
(31) 3281-6474
cato@mercadocomum.com
revistamc@uol.com.br

MercadoComum* é uma publicação 
mensal de MinasPart Comunicação, Ltda.
CNPJ 70.954.383/0001-12
Inscrição Estadual: 062.985.126 0079
Inscrição Municipal: 109866001-0

Marca registrada no I.N.P.I. sob o número: 
817452753 de 02.08.1993

Endereço:
Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar
Bairro São Pedro - 30.330-040
Belo Horizonte - MG - Brasil
Telefone: 55-31-3281-6474
Fax: 55-31-3223-1559
revistamc@uol.com.br
www.mercadocomum.com.br
*Os artigos assinados podem não refletir,
necessariamente, a opinião dos editores.
Proibida a reprodução parcial ou total sem
autorização prévia por escrito da direção desta 
publicação. MercadoComum é uma publicação 
independente, não associada a qualquer grupo 
empresarial e não possui filiais/sucursais ou 
representantes no país e no exterior

Opinião
Confira o ponto  
de vista de grandes 
nomes do cenário 
econômico, sobre 
vários assuntos.

A Economia com Todas 
as Letras e Números

Capa: Debate
Econômico

CulturaCiência e Tecnologia

Política

Mundo 
Empresarial

Meio 
Ambiente

Lançamentos



M U N D O  E M P R E S A R I A L4 EDIÇÃO 298DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM



M U N D O  E M P R E S A R I A L 5EDIÇÃO 298 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 5EDIÇÃO 298 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM

DEU NA IMPRENSA
Agravamento da crise 
econômica brasileira

Há, por maior que seja o otimis-
mo que o ministro Paulo Guedes 
queira demonstrar, um incontestável 
agravamento da crise econômica no 
país. Não é, com certeza, um proble-
ma apenas do Brasil, mas enfrenta-
mos problemas peculiares e que, 
como na maioria das outras nações, 
não podemos atribuir apenas à pan-
demia. Os últimos números de seto-
res importantes de nossa economia, 
como indústria e serviço, vêm apre-
sentando, deixam evidentes os riscos 
de uma recessão, ou no mínimo de 
uma estagflação em 2022. Seja o que 
for, não será um ano fácil para o país 
e que joga sombra em 2023, quando 
estaremos vivendo o início de um 
novo governo, mesmo que ocorra a 
reeleição de Bolsonaro. 

É que já há muito o que fazer 
hoje e nada, absolutamente, nada 
tem sido feito. O país está parado, 
como resultado de uma campanha 
eleitoral antecipada e de baixo nível, 
e a única coisa previsível é a radicali-
zação da disputa, situação que, neste 
momento, interessa diretamente aos 
extremos que lideram as pesquisas 
e que, estranhamente unidos, traba-
lham para evitar a consolidação de 
uma terceira via, fatal à pretensão de 
ambos. Mas é este trabalho de con-
tenção de novas candidaturas que 
tem provocado apreensão e insegu-
rança nos agentes econômicos- sem 
nos esquecermos de que a incerteza 
é o prato predileto dos especulado-
res- e desestabilizado a maioria dos 
setores da economia, isto sem contar 
no receio que nosso governo, e sua 
oposição sem projetos, causam aos 
investidores internacionais. 

Não somos, ao contrário do que os 
otimistas profissionais e os bajulado-

res de governos tentam fazer parecer, 
o paraíso para investimentos sonhado 
pelos grandes investidores. Temos ri-
quezas naturais sim, mas temos uma 
pobreza estrutural que anula boa 
parte do que a natureza, com as bên-

çãos dos céus, colocou nesta terrinha 
chamada Brasil. Precisamos começar 
mais seriamente, a buscar solução 
para os nossos problemas e entender 
que somos nós a causa deles. 

Fonte: BLOG DO PCO – 15.11.2021
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Ministro cara de pau

Vamos aos números 
reais “Hoje, o Paulo Guedes 

é visto com desprezo. 
Ele é tolerado

O Ministro Paulo Guedes mentiu 
sem a menor cerimônia, em Dubai. Con-
trariando dados e projeções do mercado 

financeiro e de entidades como o FMI, o 
ministro da Economia falou a empresá-
rios nos Emirados Árabes Unidos, que o 

Brasil cresce “acima da média mundial”, 
e atribuiu o suposto bom desempenho 
ao presidente Jair Bolsonaro. 

“O Brasil foi uma das economias 
que menos caíram, voltaram mais rápi-
do, criaram mais empregos, e estamos 
crescendo, também, acima da média 
mundial”, afirmou Guedes na abertura 
do Fórum Invest in Brasil, evento que 
é parte da viagem oficial do presidente 
ao Oriente Médio. “Isso, graças à orien-
tação do nosso presidente de não dei-
xar nenhum brasileiro para trás duran-
te a pandemia”, disse. Ainda segundo o 
ministro, o Brasil teve um bom desem-
penho econômico na pandemia e as re-
formas no país seguem em andamento.

Fonte: BLOG DO PCO – 15.11.2021

Fonte: BLOG DO PCO – 15.11.2021

Fonte: UOL – 19.11.2021

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro caiu 4,1% em 
2020, a pior queda em 24 anos. A queda foi menor do que 
a de países como México (-8,3%), Índia (-6,8%) e Colômbia 
(-6,8%), mas maior que a de outros, como Estados Unidos 
(-3,5%) e Coreia do Sul (-1%). 

Em 2021, porém, as projeções para a economia foram pio-
rando ao longo do tempo, com a aceleração da inflação, que já 
passa de 10% em 12 meses, os aumentos dos juros, os números 
altos de desemprego (13,2%) e o temor de descontrole das con-
tas públicas, com o governo patrocinando projetos que acarre-
tam calote de dívidas e furo no teto de gastos.

A previsão de economistas ouvidos pelo Banco Central é 
que a economia brasileira cresça 4,93% em 2021. O FMI prevê 
crescimento de 5,2%, abaixo da estimativa para o crescimento 
global, de 5,9%, e para a América Latina e o Caribe, de 6,3%. Se 
a previsão se confirmar, o Brasil ficará na última colocação entre 
os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia.

Ao falar sobre o recém-lançado "A Democracia na 
Armadilha - Crônicas do Desgoverno", livro que reú-
ne textos seus publicados de abril de 2016 a julho de 
2021, Míriam Leitão comentou sobre a atual situação 
política, econômica e social do país. Especialista em 
economia, a jornalista fez críticas ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, em meio à inflação alta e baixo 
crescimento do país. De acordo com ela, não há o que 
Guedes possa fazer dentro do governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) para "resgatar sua credi-
bilidade" diante do mercado financeiro.... 

"Hoje, o Paulo Guedes é visto com desprezo. Ele é 
tolerado. Eles botam ali, fazem uma encenação, mas 
no fundo todos estão falando muito mal do Paulo 
Guedes", disse Míriam. A jornalista afirmou que nun-
ca acreditou no viés liberal com o qual Bolsonaro se 
elegeu em 2018. Para ela, o próprio mercado se "auto-
enganou" ao apostar no então deputado federal como 
representante do setor nas eleições passadas. Desde 
o começo alertei que não haveria um projeto liberal... 
um presidente intervencionista não faz um governo 
liberal, simples assim, afirmou Míriam Leitão.
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Confiança da Indústria recua pelo 
quarto mês consecutivo e atinge 
menor nível desde agosto de 2020 

O Índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) do FGV IBRE recuou 3,1 
pontos em novembro, para 102,1 
pontos, menor nível desde agosto de 
2020 (98,7 pontos). Essa é a quarta 
queda consecutiva do índice. Em mé-
dias móveis trimestrais, manteve a 
tendência negativa ao cair 1,6 ponto. 

“A confiança de novembro sinali-
za uma mudança na trajetória de re-
cuperação da indústria de forma dis-
seminada, com 15 dos 19 segmentos 
apresentando queda da confiança. 
Essa piora decorre de uma deterio-
ração do cenário corrente e de piora 
das perspectivas futuras. A retração 
da confiança ocorre em um momen-
to em que a inflação avança, redu-
zindo a capacidade de compra dos 
consumidores, ao mesmo tempo em 
que o desemprego continua elevado. 
Soma-se a esses pontos choques de 
custos e gargalos de logística. Como 
resultado, o setor pode terminar 
2021 com o otimismo em queda”, co-

menta Claudia Perdigão, economista 
do FGV IBRE. 

O resultado do mês foi influen-
ciado por uma piora tanto das ava-
liações sobre a situação atual quanto 
das perspectivas para os próximos 
meses. O Índice Situação Atual (ISA) 
caiu 4,6 pontos, para 103,7 pontos, 
menor valor desde agosto de 2020 
(97,8 pontos). O Índice de Expecta-
tivas (IE) caiu 1,6 ponto para 100,3 
pontos, menor patamar desde maio 
desse ano (99 pontos). 

Entre os quesitos que compõem 
o ISA, o pior desempenho se deu no 
indicador que mede o nível dos es-
toques, o qual caiu 7,9 pontos para 
103,3 pontos, menor valor desde 
agosto de 2020. A piora dos estoques 
parece influenciada pela redução da 
demanda nos últimos 5 meses, o in-
dicador que mede a demanda total di-
minuir 1,2 ponto para 105,4 pontos e 
o indicador que mede a situação atual 

dos negócios caiu 4,0 pontos, para 
102,2 pontos, menor patamar desde 
agosto de 2020. 

Dos indicadores que integram o 
IE, o emprego previsto para os próxi-
mos meses foi o que mais influenciou 
na queda do ICI no mês de novembro, 
ao cair 4,3 pontos para 103,8 pontos, 
menor nível desde maio (101,5 pon-
tos). Embora as perspectivas sobre a 
produção para os próximos três me-
ses tenham subido 1,5 ponto para 
99,9 pontos, após dois meses de que-
das, a tendência dos negócios para 
os próximos seis meses continua em 
tendência negativa pelo quarto mês 
consecutivo, caindo 2,1 pontos em 
novembro, para 97,2 pontos, menor 
valor desde setembro de 2020 (96,5). 

O Nível de Utilização da Capaci-
dade Instalada cedeu 0,6 ponto per-
centual, para 80,7%, mas ainda se 
mantém como o segundo maior valor 
desde novembro de 2014. 
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A FEBRABAN, através de nota di-
vulgada à imprensa no último dia 26 
de novembro, informou que recebe 
com otimismo o conjunto de medidas 
anunciadas pelo governo para aper-
feiçoar o marco legal de garantias. De 
acordo com dados do Banco Central, 
cerca de 32% do spread bancário de-
corre dos custos da inadimplência, o 
que significa que o arcabouço legal vi-
gente proporciona pouca efetividade 
das garantias. 

A experiência mostra que o cré-
dito se expande quando temos algu-
mas condições, como um ambiente de 
negócios que contribua para mitigar 
o risco de inadimplência e de perdas 

com as operações de crédito. 

É fundamental que os agentes 
econômicos, em especial os ofertan-
tes de crédito, tenham garantias para 
minimizar o risco de perdas, vale di-
zer, garantias que tenham liquidez e 
baixo custo de recuperação. 

No Brasil recuperamos muito 
pouco das garantias dos emprésti-
mos, demoramos muito tempo para 
recuperar e gastamos muito para fa-
zer isso. A consequência imediata é 
que os custos do crédito sobem e os 
juros ficam mais altos para os toma-
dores, tanto as famílias como as em-
presas. 

A proposta apresentada pelo go-
verno tem o mérito e o potencial de 
ampliar as garantias, o que é uma me-
dida inclusiva. Mais famílias e empre-
sas terão a oportunidade de oferecer 
garantias em suas operações de cré-
dito e com isso ampliar a sua capaci-
dade de tomar empréstimos e a taxas 
mais baixas. 

Com mais garantias, maior sim-
plicidade e possibilidade de recupe-
ração mais célere, podemos ter uma 
ampliação da oferta de crédito e a 
taxas mais baixas. Mais crédito im-
plica em mais consumo e produção, 
mais crescimento e mais emprego e 
renda.

Nível de garantia de empréstimos 
bancários deverá ser aperfeiçoado 
no Brasil



M U N D O  E M P R E S A R I A L 9EDIÇÃO 298 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 9EDIÇÃO 298 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM

Brasil é opção de investimento 
para europeus
Estrangeiros avaliam diferentes áreas de mercado e podem 
fazer a diferença na economia do país

Em meio a crise econômica, agra-
vada pela pandemia de covid-19, o 
Brasil coleciona problemas a serem 
resolvidos para que a qualidade de 
vida da população suba. Porém, fora 
do país, há quem enxergue diversas 
oportunidades de mercado para in-
vestimento em novos negócios, fato 
este, que pode ser uma alternativa vi-
ável para estimular a recuperação da 
economia de modo geral.

Diversos setores da economia 
como os ramos de tecnologia, finan-
ças, eventos e gastronomia chamam 
atenção de empreendedores do 
mundo inteiro. De acordo com eles, 
o Brasil tem proporcionado experi-
ências positivas. “Na minha visão, o 
Brasil tem muitas oportunidades com 
grande potencial que ainda são pouco 
exploradas”, afirma o italiano Mirko 
Lamberti, consultor de marketing es-
tratégico e expert em tecnologia.

Com seus 521 anos de história, o 
território brasileiro é relativamente 
novo e, talvez por isso, tenha tantas 
áreas e possibilidades para serem 
expandidas. “Comparado a outros 
países que morei como Itália, Esta-
dos Unidos e Chile, o Brasil é um país 
onde para amadurecer um negócio 
você precisa de mais tempo, mas, 
uma vez que você começa a se con-
solidar no mercado, a tendência é ter 
barreiras de entrada maiores para 
os concorrentes. Isso se deve espe-
cialmente à sua cultura que valoriza 
muito a construção de relaciona-
mentos acima de tudo”, opina o CEO 
da C’est La Vie Produções, o italiano 
Marvin Akbari.

De acordo com ele, mesmo com 
todas as dificuldades enfrentadas no 
país, este é só o começo de uma jor-
nada promissora, já que a população 
brasileira é sinônimo de resiliência. 
“O Brasil tem a chance de se tornar 
protagonista pela capacidade de 
adaptação do empreendedor brasi-
leiro que sempre me fascinou”, deta-
lha Akbari.

Além de tudo isso, o Brasil, com 
sua cultura acolhedora, não é visto 
meramente como um local de pas-
sagem pelos investidores interna-
cionais que acreditam no potencial 
do país. “Eu vim para o Brasil com o 
objetivo de ter base aqui. Sou apaixo-
nado pelo Brasil e especialmente pe-
las pessoas, que é o que mais valorizo 
neste tipo de escolha”, conta o CEO 

italiano. “Não excluo a possibilidade 
de viajar por outros países, mas pen-
so, principalmente, em ficar por aqui”, 
relata Mirko Lamberti.

Marvin Akbari, mais conhecido 
como Marvin Wanderlust, é italia-
no, engenheiro civil formado na Po-
litécnica de Milão, já empreendeu 
em vários países como Chile, Itália 
e Estados Unidos. Nascido e cresci-
do em Milão, Marvin é o fundador 
da C’est La Vie Produções, uma 
empresa especializada em eventos 
diferenciados para o público de 
alto padrão e luxo aqui no Brasil. 
Marvin fez a sua tese em Harvard 
trabalhando no grupo de pesquisa 
da Katia Bertoldi em 2011, onde 
voltou em 2015 para uma palestra 
sobre marketing digital.
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A fórmula do cálculo do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) é comple-
xa, sendo quase impossível 
quem não é especialista com-
preender as dezenas de vari-
áveis que resultam no valor 
a ser pago pelo contribuinte, 
sendo que a última revisão 
do Mapa de Valores de Belo 
Horizonte foi realizada em 
2009/10, na qual os valores 
subiram de 80% a 140%. De-
pois dessa data, a partir de 
2011, o valor de avaliação do 
metro quadrado de constru-
ção e dos terrenos tem sido 
reajustado anualmente pelo 
IPCA-E/IBGE, que em 2021 
deverá superar 10%.  Ocorre 
que, inúmeros imóveis co-
merciais de grande (galpões, 
lojas com garagem, prédios 
comerciais com estaciona-
mento rotativo, concessio-
nárias de automóveis, shop-
pings, dentre outros) estão 
pagando o IPTU em valor su-
perior ao devido, apesar do 
valor venal final constante 
na guia estar defasado. 

O fato é que em vários ca-
sos esses IPTUs atingem 
quantias expressivas (entre 
R$20.000,00 a R$700.000,00), 
dependendo do porte do imó-
vel, que diante da provável 
revisão do Mapa de Valores 
já defasado, após passados 12 
anos, poderá em breve ter seu 
valor de cobrança dobrado. 

ENTENDA A RAZÃO DO 
VALOR VENAL ESTÁ 
ABAIXO DO REAL

Para entender melhor que 
o valor venal que figura na 
guia do IPTU está bem abai-
xo do preço de mercado do 
bem, basta verificar o que 
ocorre quando compramos 
um apartamento ou loja na 
planta, pois logo que fica 
pronto, após a Baixa de Cons-
trução e seu registro na ma-
trícula do Ofício de Registro 
de Imóveis, este é lançado no 
cadastro imobiliário da Pre-
feitura de Belo Horizonte.  Se 
o apartamento foi comprado 
por R$1.000.000,00, o Mu-
nicípio emite a guia do ITBI 
na base de R$1.000.000,00 
ou no valor que ela avaliar 
conforme o mercado, preva-
lecendo o maior, e sobre essa 
avaliação cobra a alíquota de 
3%, que ao ser quitada possi-
bilita que o cartório de notas 
lavre a escritura pública de 
compra e venda. 

Ocorre que, perante a Pre-
feitura de BH, pelo fato de 
estar ainda em vigor o Mapa 
de Valores de 2009/10, o 
município é obrigado a utili-
zar a avaliação daquele ano, 
ou seja, o valor apurado em 
2009 para estabelecer o ve-
nal do imóvel na guia do IPTU 
e sobre esse valor é aplicado 
o IPCA-E/IBGE acumulado 

até a fechamento do último 
ano, no caso, dez/2020, re-
sultando assim no valor em 
torno de R$450.000,00. So-
bre esse valor venal, defasa-
do em mais de 50%, a Pre-
feitura cobra o IPTU que no 
caso de imóveis comerciais a 
alíquota é de 1,6%.        

VALOR VENAL É 
DIFERENTE NO ITBI  
E NO IPTU

A regra que é aplicada ao 
ITBI permite cobrar de ime-
diato o valor de mercado 
atualizado do imóvel, mesmo 
que o comprador tenha pago 
bem menos. Entretanto, caso 
o Município arbitre o valor 
do imóvel acima do preço 
de mercado é importante o 
comprador contratar um ad-
vogado especializado para 
fazer o Recurso para que seja 
revista a avaliação. Inúme-
ros Recursos são indeferidos 
por serem elaborados de 
maneira amadora, sem o ne-
cessário aprofundamento. É 
importante dominar o tema 
para obter redução que pode 
gerar grande economia, pois 
a taxa cobrada é de 3% so-
bre o que for arbitrado para 
o imóvel.

Ao obter a redução do valor 
venal pagará ITBI menor, o 
que resultará também na 
redução das taxas cobradas 

IPTU de grandes lojas e 
estacionamentos tem sido cobrado 
em excesso em determinados casos      Presidente da 

Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB-
MG - Vice-presidente 
da Comissão 
Especial de Direito 
Imobiliário da OAB 
Federal - Conselheiro 
do Secovi-MG e da 
Câmara do Mercado 
Imobiliário de MG

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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pela escritura no Ofício de 
Notas e pelo registro desta no 
Ofício de Registro de Imóveis.

Todavia, quanto ao IPTU os 
municípios são impedidos 
de arbitrar o valor do imóvel, 
sendo que antigamente os 
prefeitos elevavam o Mapa 
de Valores por meio de de-
creto, o que há anos foi proi-
bido pelo Supremo Tribunal 
Federal que determinou que 
somente por meio de lei, vo-
tada pela Câmara Municipal, 
pode ocorrer o aumento real 
(nova avaliação conforme o 
mercado) dos valores venais 
constantes no IPTU.

Por ser complicado aumen-
tar expressivamente o IPTU, 
a Prefeitura de BH está há 12 
anos sem atualizar essa base 
de cálculo, sendo que normal-
mente a cada 7 ou 9 anos era 
aprovado um novo Mapa de 
Valores que supera bastante 
os reajustes acumulados do 
IPCA-E.  Por isso, brevemente 
o valor do IPTU poderá subir 
expressivamente, sendo im-
portante promover a revisão 
dos seus elementos/dados 
dos imóveis de grande porte 
o mais rápido possível, pois 
assim seu proprietário pode-
rá obter uma economia ex-
pressiva em 2022, bem como 
nos anos vindouros, mesmo 
que venha a ser aprovado o 
novo Mapa de Valores. 

Outro fator que pode resultar 
em economia é o valor cobra-
do pela coleta do lixo. Duran-
te décadas o valor da taxa de 
resíduos sólidos era cobrado 
conforme o tipo do imóvel e 
o padrão de acabamento da 
construção, o que gerava uma 
variava de até 800% entre 
uma casa e outra. Somente 
depois de muitos anos essa 
anomalia foi corrigida, sen-
do que essa taxa de coleta de 
lixo anual em 2021 está em 
R$677,00 por unidade. Entre-
tanto, até hoje em muitos edi-
fícios comerciais compostos 
por salas é possível obter re-
dução dessas taxas, a depen-
der da forma de uso, no caso 
concreto.

PROFISSIONALISMO É 
FUNDAMENTAL PARA 
OBTER ECONOMIA 

Entender como funcionam 
os tributos é desafiador, pois 
qualquer ente público procu-
ra incrementar sua arreca-
dação, sendo difícil o Fisco 
abrir mão de qualquer re-
ceita. Dessa forma percebe-
-se a razão de grande parte 
dos pedidos de redução não 
terem sucesso, pois no caso 
do ITBI e do IPTU são neces-
sários estudos prévios para 
verificar alguma falha. Cabe 
ao requerente juntar provas 
que venham a convencer o 
auditor fiscal que sua preten-

são é justa, resultando assim 
numa perda de receita para o 
município. Em alguns casos 
é necessário procedimento 
judicial, o qual tem alto custo 
diante da dificuldade de con-
dução.

Importante frisar que a Se-
cretaria Municipal da Fazen-
da da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte possui profissionais 
altamente qualificados, sen-
do uma referência nacional 
quanto à eficiência na con-
dução das questões que en-
volvem o IPTU, ITBI e demais 
tributos. Todavia, diante dos 
835 mil imóveis cadastra-
dos na Secretaria Municipal 
da Fazenda, com edificações 
tendo dezenas de particula-
ridades, é impossível deixar 
de existirem centenas de in-
correções, que acabam afe-
tando a valoração do imóvel 
e assim, geram o pagamento 
a mais do imposto. 

Dessa forma, cabe ao proprie-
tário do imóvel verificar com 
um especialista sobre os pro-
cedimentos que poderá to-
mar para que venha a econo-
mizar com o pagamento dos 
ITBI no momento da compra, 
bem como do IPTU, sendo 
que qualquer ajuste nos parâ-
metros deste tributo, poderá 
representar uma economia 
por décadas já que o IPTU é 
cobrado anualmente.
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Inadimplência atinge 5,84 milhões 
de empresas em setembro
Segmento de Serviços registra participação recorde, 
representando 51,7% dos negócios negativados

A inadimplência alcançou 5,84 mi-
lhões de empresas em setembro deste 
ano. O aumento de 0,1% em compara-
ção a agosto foi impulsionado, princi-
palmente, pelos negócios de todos os 
portes do setor de Serviços, que re-
presentou a maior parcela dentre os 
negativados (51,7%). Em relação ao 
mês anterior a participação desse seg-
mento cresceu 0,5 ponto percentual, 
atingindo um número recorde na série 
histórica do índice, iniciada em 2018. 
Confira mais informações no gráfico e 
tabela abaixo.

De acordo com o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, existe um con-

junto de motivos que podem ter ocasio-
nado o crescimento da inadimplência 
em setembro. “Com uma maior inflação 
e a alta da taxa de juros, os empresários 
são impactados direta e indiretamente. 
Primeiro pelo encarecimento dos insu-
mos necessários para manter o próprio 
negócio funcionando, depois, pela sen-
sação de incerteza gerada aos consumi-
dores, que cortam ou priorizam gastos, 
enfraquecendo o fluxo de caixa das 
empresas”. Rabi ainda comenta que, 
“depois de quatro meses com quedas 
consecutivas na inadimplência, essa 
expansão, mesmo que leve, pode ser o 
prenuncio de um cenário mais compli-
cado daqui até o final do ano”.

5,34 MILHÕES DE NEGÓCIOS COM O 
NOME NO VERMELHO SÃO MPES

Agosto de 2021 registrou 
5.339.564 micro e pequenas empre-
sas inadimplentes. No mês seguinte, 
setembro do mesmo ano, esse número 
cresceu para 5.341.462. A análise por 
segmento mostra que, diferente do se-
tor de Serviços que teve alta de 0,1%, 
os negócios das áreas de Comércio 
e Indústria obtiveram melhora, am-
bos com queda de 0,1%. Além disso, 
a região Sudeste foi a única a marcar 
retração, essa de 0,2%. Para conferir 
mais informações e a série histórica 
do indicador
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Selic a 7,75%: entenda os 
prejuízos no bolso do brasileiro
Elevação da taxa básica de juros aumenta os gastos no dia a dia

O Banco Central reajustou a taxa bási-
ca de juros (Selic) em 1,5 ponto percentual 
nesta quarta-feira, passando de 6,25% para 
7,75%. Essa é a sexta elevação consecutiva 
realizada, neste ano, pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom).

Sendo uma referência para os juros do 
mercado, uma taxa mais alta significa que 
o crédito fica mais caro mas os investimen-
tos em renda fixa rendem mais, enquanto 
uma taxa baixa torna os empréstimos mais 
baratos e os investimentos em renda fixa 
se tornam menos atrativos. A Selic baixa 
estimula a atividade econômica e os inves-
tidores a tomarem mais riscos para terem 
melhores rendimentos. Mas, por que não 
deixá-la sempre baixa, então?

Thiago Martello, educador financeiro 
na Martello Educação Financeira – star-
tup fintech e edtech que é destaque na 6ª 
edição do Shark Tank Brasil - , explica que 
a Selic é uma das ferramentas que o Ban-
co Central tem para controlar a inflação. 
“Quando a Selic está alta, os juros para fi-
nanciamento, empréstimos e até de cartão 
de crédito também ficam em patamares 
maiores. Isso significa que tomar dinheiro 
emprestado se torna mais caro e as pesso-
as tendem a pensar mais e consumir me-
nos. Neste momento, o BC quer justamente 
frear o consumo para conter a inflação, por 
isso a alta da Selic”, completa.

Até o final do ano, a expectativa do 
mercado financeiro é que a taxa básica de 
juros supere a casa dos 8%, uma vez que 
a inflação acumulada para 2021 pode ul-
trapassar os 9%.

COMO A INFLAÇÃO MEXE NA 
ECONOMIA?

Atualmente a inflação é o que mais 
pesa na decisão do Banco Central para 
aumentar a taxa Selic. O nível de atividade 
econômica e a taxa de desemprego tam-
bém influenciam, mas a inflação é o crité-
rio mais relevante.

Neste momento, a inflação acumulada 
em 2021 é de 7,26%. De forma prática, isso 
significa que, se em 1º de Janeiro de 2021 
um celular custava R$1.000,00, no começo 
do mês de outubro, o mesmo celular esta-
va na loja sendo vendido por R$1.072,60.

O dólar, crise hídrica, alta dos preços 
internacionais das commodities, como o 
petróleo – que influencia o preço dos com-
bustíveis – e minérios são os principais fa-
tores que estão elevando a inflação brasi-
leira e pesando no orçamento das famílias.

“É sempre importante refletir sobre 
a relação que temos com o dinheiro. Em 
períodos de inflação e alta da Selic, essa 
reflexão se torna mais importante, pois o 
controle dos gastos se torna fundamental 
para evitar multas e juros por atrasos de 
pagamento de parcelas. Por outro lado, se 
o orçamento está em dia e a pessoa conse-
gue aplicar o dinheiro, é um período que 
traz boas expectativas de retorno com me-
nores riscos”, comenta Martello

QUAL O IMPACTO DO AUMENTO DA 
SELIC NO DIA A DIA DAS PESSOAS?

De acordo com o BC, desde o início de 
2021 o custo dos empréstimos vem subin-

do. Atualmente, os cinco maiores bancos 
do país, que são responsáveis por 80% 
do crédito oferecido no Brasil, cobram até 
90% de juros ao ano para conceder algu-
mas modalidades de empréstimos para 
pessoas físicas.

Dessa forma, um empréstimo de 
R$1.000,00 concedido em doze prestações 
mensais, por exemplo, terá um valor final 
de R$1.999,47.

Além dos empréstimos em bancos, 
o parcelamento de compras no cartão de 
crédito também está mais caro. Não pagar 
o total da fatura ou atrasar qualquer valor, 
incidirá na aplicação dos juros rotativos 
onde a nova taxa será sentida de forma 
bem acentuada.

“A grande lição que devemos tirar dis-
so tudo é que estamos em um momento 
totalmente propício para mudar a men-
talidade de pegar empréstimos e fazer fi-
nanciamentos para ter algum bem. A taxa 
de juros quando trabalha contra a pes-
soa é extremamente prejudicial, mas ela 
pode trabalhar a favor, fazer as pessoas 
ganharem dinheiro e trazer grandes be-
nefícios. Mais importante do que o quan-
to se ganha, é o quanto e como se gasta. 
Principalmente com os juros crescendo, 
conter gastos, economizar e aplicar corre-
tamente, é salvar dinheiro. Não podemos 
esquecer de que estamos inclusos em um 
cenário internacional de inflação por con-
sequências da pandemia, e salvar dinhei-
ro agora é fundamental para aproveitar as 
oportunidades que já aparecem, além de 
podermos utilizá-lo bem no futuro”, fina-
liza o educador financeiro.

Criada em 2015, a Martello Educação 
Financeira é uma fintech e edtech que ofe-
rece planejamento financeiro com uma me-
todologia própria e inovadora, por meio de 
cursos, mentorias e diagnósticos para me-
lhorar o relacionamento com dinheiro. Já 
realizou mais de mil atendimentos e possui 
mais de 500 alunos

Thiago Martello
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Expansão esperada para o crédito 
em 2022 tem segunda baixa seguida, 
apontando viés de queda
Levantamento feito com 18 bancos aponta que a maioria acredita 
que a inflação deverá permanecer em um intervalo de tolerância e 
não alcançaria o centro da meta em 2022 

A despeito das expectativas posi-
tivas para 2021, a expansão esperada 
para a carteira total de crédito em 
2022 passou por nova revisão de bai-
xa, apontando para um viés de queda 
no próximo ano, revela a Pesquisa 
FEBRABAN de Economia Bancária e 
Expectativas. Na segunda revisão se-
guida para baixo, a alta vai de 7,4% 
para 7,3%, mais uma vez refletindo 
a deterioração das perspectivas eco-
nômicas e as condições financeiras 
ainda mais restritivas, em razão da 
alta mais acentuada da taxa básica de 
juros, a Selic. Na pesquisa anterior de 
agosto a alta esperada era de 7,8%. 

A revisão de baixa ocorreu prin-
cipalmente na carteira com recursos 
livres (+8,0% ante +9,1% na pesqui-
sa de outubro), enquanto a expansão 
projetada para a carteira direcionada 
ficou praticamente estável em 4,1% 
(ante 4,2%). 

A Pesquisa FEBRABAN é feita a 
cada 45 dias, logo após a divulgação 
da Ata da reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom). O atual levan-
tamento, realizado entre os dias 4 e 9 
de novembro, reuniu as percepções 
de 18 bancos sobre a última Ata do 
Copom e as projeções para o desem-

penho das carteiras de crédito para o 
ano corrente e o próximo. 

Para a maioria dos entrevistados, 
a elevação recente da Selic e outra 
alta esperada para a próxima reunião 
do Copom será capaz de trazer a in-
flação de 2022 para um intervalo de 
tolerância, com baixa possibilidade 
de chegar ao centro da meta. O Focus 
projeta o IPCA em 4,79% para o pró-
ximo ano. 

Para 2021, a expectativa é que a 
carteira total de crédito deve se man-
ter em um ritmo de expansão elevado 
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e crescer 12,7% em 2021. A projeção 
é superior à registrada na última edi-
ção do levantamento (+12,3%), feita 
em outubro, e prossegue em linha 
com a estimativa feita pelo Banco 
Central, que é de expansão de 12,6%. 

O levantamento mostra que o des-
taque foi a revisão feita na carteira de 
crédito livre, cuja estimativa de alta 
passou de 14,1% para 14,8%, impul-
sionada pela carteira Pessoa Jurídica 
Livre - estimativa de crescimento 
passou de 11,2% para 12,7%. Nesta 
carteira estão linhas como capital de 
giro, antecipação de faturas de car-
tões de crédito e desconto de duplica-
tas e recebíveis. 

A pesquisa mostrou que a revi-
são de alta da carteira livre desti-
nada às famílias foi mais tímida, de 
16,8% para 16,9%. Na carteira com 
recursos direcionados, a revisão 
também foi ligeiramente positiva, 

de alta de 8,0% para 8,1%. 

“Devido aos bons resultados 
positivos da carteira de crédito nos 
últimos meses, ainda poderemos ter 
revisão de alta nas estimativas para 
este ano. O levantamento consolida 
a análise de que o grande destaque 
de 2021 será a carteira destinada às 
famílias, com o aquecimento de li-
nhas ligadas ao consumo, após a fle-
xibilização das medidas restritivas e 
o avanço da vacinação”, analisa Ru-
bens Sardenberg, diretor de Econo-
mia, Regulação Prudencial e Riscos 
da FEBRABAN. 

Em relação à taxa de inadimplên-
cia da carteira livre, a pesquisa cap-
turou uma ligeira alta nas projeções 
tanto para 2021 como para 2022, em-
bora ainda sugerindo um cenário sob 
controle. Para 2021, a projeção subiu 
de 3,2% para 3,4%, retornando à es-
timativa do levantamento de agosto. 

Para 2022, a estimativa foi de 3,5% 
para 3,7%. Em ambos os casos, as 
projeções seguem abaixo do patamar 
pré-pandemia (3,8%). 

De acordo com a Pesquisa FE-
BRABAN de Economia Bancária e 
Expectativas, a maioria dos entrevis-
tados (88,9%), entendeu como ade-
quado o ajuste de 1,5 ponto percen-
tual da Selic. 

Os entrevistados estimam mais 
um aumento de 1,5 ponto percentu-
al na reunião de dezembro, seguida 
por duas altas de 1,0 ponto per-
centual nas reuniões de fevereiro e 
março do próximo ano, com a Selic 
terminando o atual ciclo de ajuste 
em 11,25% ao ano. 

Para o câmbio, a expectativa é 
de certa depreciação ao longo do 1º 
semestre de 2022, chegando no pata-
mar de R$/US$ 5,60.

SICOOB SISTEMA CREDIMINAS. 
A FORÇA QUE TRANSFORMA 
A VIDA DE MUITOS. 
Com cooperativas atuando em todo o estado de Minas Gerais e em cidades do Espírito Santo, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás, o Sicoob Sistema Crediminas - formado pelo Sicoob 
Central Crediminas e suas 73 cooperativas singulares fi liadas - disponibiliza, há mais de 30 anos, 
as melhores soluções fi nanceiras para quase 1 milhão de cooperados. Afi nal, o seu papel é esse: 
unir as pessoas e promover justiça fi nanceira e prosperidade para todos.

Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111 | Demais localidades: 0800 642 0000
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h
Portadores de Necessidades Especiais: 0800 940 0458 - de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h

R$ 17 bilhões
em Depósitos

 596 
Postos de 

Atendimento

 949.641  
Cooperados

 73 
Cooperativas

R$ 4 bilhões
de Patrimônio Líquido

+ de 

R$ 455 milhões
em Resultados

+ de + de 

R$ 27 bilhões
em Ativos Total

+ de 

R$ 15 bilhões
em Operações de Crédito

+ de 

#969_cr21_crediminas_ad_mercado_comum_20_2x13_3_aprovado2.indd   1#969_cr21_crediminas_ad_mercado_comum_20_2x13_3_aprovado2.indd   1 25/11/21   15:4425/11/21   15:44
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Comércio eletrônico cresce 1,58% 
e soma 1,69 bilhão de acessos em 
outubro, mesmo com reabertura 
das lojas físicas
Segundo o Relatório Setores do E-commerce, elaborado pela Conversion, 
cai por terra a tese de que o crescimento do varejo virtual seria afetado 
pela retomada gradual do comércio presencial 

Indicadores do mês de outubro 
do Relatório Setores do E-commerce, 
elaborado periodicamente pela Con-
version, agência de Search Engine Op-
timization (SEO) refutam a tese de que 
o crescimento do varejo virtual seria 
afetado pela retomada gradual do co-
mércio presencial no Brasil. Segundo 
o estudo, os principais sites brasileiros 
de comercialização de produtos e ser-
viços receberam um total 1,69 bilhões 

de acessos, um aumento de 1,58% em 
relação ao mês anterior.

De acordo com o relatório, cada 
brasileiro acessou em média cerca de 8 
vezes os sites de e-commerce no mês. 
Cada acesso, por sua vez, pode ter a vi-
sualização de muitas páginas. Os canais 
preferidos para chegar às lojas são “di-
reto” (quando ele digita o endereço da 
loja e representa 43,3% dos acessos), 

busca orgânica do Google (28,1%) e 
busca paga (19,3%).  Tráfego de redes 
sociais representam apenas 3,1%.

“Esse crescimento no mês de ou-
tubro indica que o e-commerce não 
representa uma mera alternativa ao 
varejo físico, mas sim uma mudança 
mais profunda de comportamento do 
consumidor”, explica Diego Ivo, CEO 
da Conversion.
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SETORES QUE MAIS CRESCERAM E 
QUE MAIS CAÍRAM

A movimentação do e-commerce 
em outubro reforça a tese do estudo 
com a retomada verificada do turismo 
online, que registrou alta de 9,36% no 
período. Seguindo a mesma tendência 
positiva, cresceram os setores de Pet 
(7,47%), Moda & Acessórios (4,06%), 
Cosméticos (3,42%), Ferramentas & 
Acessórios (3,03%) e Farmácia & Saú-
de (2,04%).

Quando analisados os setores que 
retraíram, o estudo não encontrou, en-
tretanto, nenhum que tivesse queda 
tão expressiva. Em ordem de maiores 
quedas, estão os seguintes setores: 
Educação, Livros & Papelaria (-2,89%), 
Presentes & Flores (-2,38%), Casa & 
Móveis (-2,25%), Itens Automotivos 
(-1,37%) e Calçados (-0,82%).

RANKING DOS 10 MAIORES 
E-COMMERCES DO BRASIL

O Relatório Setores do E-commer-
ce no Brasil também apresenta, men-
salmente, o ranking dos principais 
e-commerces do país. Esse ranking 
está dividido em um geral e outro para 
cada uma das 18 categorias. No geral, 
a lista é composta de: 1. Mercado Li-
vre (30%), 2. Americanas.com (14%), 
3. Magazine Luiza (13%), 4. Amazon 
Brasil (11%) e 5.  Casas Bahia (9%). 
O percentual se refere apenas aos 10 
principais sites.

SHARE OF SEARCH E AS MARCAS 
COM MAIOR PARTICIPAÇÃO DE 
MERCADO

A métrica do Share of Search (ht-
tps://www.conversion.com.br/blog/
share-of-search/) é a parcela de busca de 

uma marca dentro da categoria de consu-
mo em que ela atua. A fórmula para cal-
cular o Share of Search é dividir o volume 
de buscas por uma marca pelo volume 
total de buscas de todas as marcas da-
quele segmento. O fato importante sobre 
ela é que a parcela de buscas é preditiva 
em relação ao market share, conforme 
demonstrou estudo de Les Binet.

No estudo da Conversion, foi ana-
lisado o Share of Search de todos os 
principais setores do e-commerce 
brasileiro. Pelo relatório, nota-se que 
muitos setores são dominados por 
um ou dois players.  Exemplo disso é 
o mercado de pet, que concentra 79% 
entre Petz (44%) e Cobasi (35%), ou 
o de joias e relógios, que tem 66% 
do share em Vivara (34%) e Pandora 
(32%). Porém, o líder absoluto é a Lo-
jadoMecânico, maior e-commerce de 
ferramentas & acessórios.
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Boom do e-commerce: faturamento  
no comércio digital no Brasil foi de  
R$ 53,4 bilhões no 1º semestre deste ano
Valor representa um aumento de 31% em relação ao mesmo período de 2020

Nestes dois anos de pandemia, a 
grande maioria das pessoas comprou 
ao menos um item pela internet - seja 
uma roupa, um remédio ou mesmo 
compras de supermercado. Até quem 
era avesso ao comércio virtual aca-
bou se rendendo. Um estudo feito 
pela Webshoppers mostrou que 13 
milhões de brasileiros fizeram com-
pras online pela primeira vez em 
2020 - esse número equivale a popu-
lação inteira da Bahia. 

A entrada de novos consumidores 
somada aos já habitués provocou um 
boom no e-commerce brasileiro, que 
faturou, ainda segundo a Websho-
ppers, R$ 53,4 bilhões, somente no 1º 
semestre de 2021. Esse valor repre-
senta um aumento de 31% em rela-
ção ao mesmo período de 2020. 

Do outro lado da ponta, cresce 
também o número de empresas co-
locando seus negócios no campo do 
digital, o que exige um expertise a 
mais para enfrentar a concorrência. 
Uma das estratégias mais buscadas é 
o uso de ferramentas de automação, 
que permite, entre outras coisas, a 
análise prática e rápida dos preços 
oferecidos por empresas do mesmo 
setor. Em outras palavras, são robôs 
que acessam, coletam e estruturam 
dados da internet, minimizando er-
ros, aumentando a produtividade e 
evitando uma discrepância de valor 
entre produtos iguais. 

Para João Drummond, CEO e fun-
dador da Crawly, startup de desenvol-
vimento de robôs inteligentes para 
busca e coleta de dados, lançar mão 
dessa tecnologia vai além de apenas 

automatizar determinados trabalhos, 
antes feitos de forma manual. Para 
ele, os `bots inteligentes’ permitem, 
inclusive, gerar consumidores em po-
tencial: 

“O uso de plataformas de automa-
ção para pesquisa de dados em lojas 
virtuais e marketplaces permite, por 
exemplo, que empresas possam ma-
pear seus concorrentes, identificar 
nichos de mercado em potencial e in-
vestir em marketing, vendas e logísti-
ca com mais assertividade. A partir de 
informações de qualidade, é possível 
prever o comportamento de consu-
midores e oferecer melhores condi-
ções para comercialização de produ-
tos na internet”, garante Drummond. 

O investimento em ferramentas 
digitais faz ainda mais sentido dian-
te de um outro dado levantado pelo 

mesmo estudo. Segundo a Websho-
ppers, os principais caminhos até a 
loja são os sites e as redes sociais. E 
se o ritmo do próximo ano seguir o de 
2021, a expectativa é que o mercado 
digital seja inundado por outra leva 
de novos consumidores. Isso porque 
os três primeiros meses, de acordo 
com a pesquisa, foram os mais pro-
missores para o ambiente virtual. 

“Para além dos preços, com uma 
análise mais aprofundada sobre in-
formações a respeito de produtos e 
vendedores (onde estão, quantos são 
e como estão sendo apresentados na 
internet), as empresas podem elabo-
rar estratégias complexas de precifi-
cação, gestão de estoque e logística e 
de marketing de produtos, com foco 
em se tornarem mais atraentes aos 
consumidores que seus concorren-
tes”, completa o CEO.
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“O Brasil precisa de uma indústria forte 
e dinâmica para novo e duradouro ciclo 
de crescimento”, diz presidente da CNI
Para Robson Braga de Andrade, há um imenso potencial de investimento 
na indústria brasileira para multiplicar emprego e renda

Apostar no crescimento e no 
fortalecimento da indústria para o 
Brasil voltar a ter uma economia 
próspera é o caminho que o presi-
dente da  , Robson Braga de Andrade, 
apontou para multiplicar emprego e 
renda. 

 “A indústria sempre foi o setor 
que mais contribuiu para que o país 
saísse de crises econômicas. A his-

tória mostra que, quando a indús-
tria vai bem, a economia passa por 
um círculo virtuoso e prospera. O 
Brasil precisa de uma indústria for-
te e dinâmica para fazer a transição 
entre a retomada da atividade pós-
-pandemia e um novo e duradouro 
ciclo de crescimento”, afirmou An-
drade, neste domingo (15), durante 
o Invest in Brazil Fórum, evento em 
Dubai organizado pela Apex-Brasil 

para apresentar o país e mostrar as 
potencialidades de negócios para in-
vestidores estrangeiros. 

Robson Andrade também res-
saltou que a mudança tecnológica e 
novos modelos de negócio trazem 
oportunidades. Digitalização, inter-
net das coisas, compartilhamento, 
economias circular e de baixo car-
bono são algumas das mudanças em 
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curso. “A incorporação dessas novas 
tecnologias possibilitará ganhos 
significativos de produtividade, fun-
damentais para que a indústria bra-
sileira alcance um novo patamar de 
competitividade”. 

Segundo ele, o rearranjo das 
cadeias globais de valor, provoca-
do pela pandemia, também é outra 
janela de oportunidade para que o 
Brasil amplie sua presença nos elos 
internacionais de produção, hoje 
considerada pequena. “Da crise, 
surgem oportunidades. A CNI e a in-
dústria brasileira estão prontas para 
retomar o dinamismo e a importân-
cia do passado, mas sempre olhando 
para o futuro”, observou.

INDÚSTRIA É CENTRAL PARA 
CRESCIMENTO DE TODOS OS 
SETORES DA ECONOMIA

 Andrade destacou ainda que a 
indústria sempre foi e continuará 
sendo central para o desenvolvimen-
to econômico e social, não só no Bra-
sil, mas em todos os países. Ele lem-
bra que o setor é fundamental para 
oferecer produtos e novas tecnolo-
gias para outros eixos da economia, 
como a agricultura, o comércio e o 
setor de serviços. 

“Na indústria, são desenvolvidos 
defensivos agrícolas, e máquinas e 
equipamentos modernos e eficien-
tes que aumentam a competitivida-
de da agricultura. Por meio desse 
setor, também são produzidos os 
instrumentos e as ferramentas que 
impulsionam a oferta de serviços. 
Isso viabiliza o desenvolvimento de 
serviços de alto valor agregado como 
design, logística e pesquisa científi-
ca. A indústria inova e investe, ge-
rando conhecimento e renda”, disse 
o presidente da CNI.

Em razão dessa extensa cadeia 
de conexões com uma série de for-
necedores e de clientes, na própria 
indústria e em outros setores, cada 
R$ 1 produzido na indústria gera R$ 

2,40 na economia nacional como um 
todo. “O setor é o que tem maior ca-
pacidade de gerar um efeito multipli-
cador na economia”, destacou.  

BOLSONARO: PAÍS DE PORTAS 
ABERTAS

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, declarou que o Brasil está 
de portas abertas para os negócios 
com o mundo árabe. Que o país tem 
um potencial industrial e agrícola 
muito grande. Bolsonaro afirmou 
também que os países árabes são um 
dos parceiros preferidos pelo Brasil.

O presidente anunciou a abertu-
ra de um escritório de turismo do 
Brasil em Dubai, ressaltou as qua-
lidades do povo brasileiro, dizendo 
que é um povo acolhedor e destacou 
as oportunidades para a realização 
de negócios, principalmente, na área 
de infraestrutura. 

SÓCIOS IDEAIS PARA OS 
RECURSOS NATURAIS

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que o Brasil está 
abertos e espera uma parceria bem-
-sucedida com os Emirados Árabes 
Unidos. Ele ainda comentou que os 
empresários precisam ficar atentos 

às mudanças no eixo de crescimento 
mundial para enxergar novos poten-
ciais negócios.

Guedes destacou ainda que os 
EAU são sócios ideais para os recur-
sos naturais do Brasil. Ele listou uma 
série de oportunidades de inves-
timentos. Por fim, ele convidou os 
investidores árabes a apostarem no 
Brasil. “Confiem no Brasil, venham 
para o Brasil”, declarou.

A abertura do Invest in Brazil Fó-
rum contou com a participação dos 
ministros Paulo Guedes (Economia), 
Tarcisio de Freitas (Infraestrutura), 
Tereza Cristina (Agricultura), Bento 
Albuquerque (Minas e Energia), Au-
gusto Heleno (Gabinete de Segurança 
Institucional), Carlos França (Rela-
ções Exteriores), Braga Netto (Defe-
sa) e Gilson Machado (Turismo).

CNI LIDERA MISSÃO COM MAIS DE 
300 EMPRESÁRIOS A DUBAI 

A CNI liderou uma missão pros-
pectiva de negócios com mais de 300 
empresários e executivos brasileiros 
de 230 indústrias e organizações. 
A agenda ocorreu entre 13 e 19 de 
novembro em Dubai e inclui rodada 
de negociações, seminários e visitas 
técnicas a empresas locais. 
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Emirados Árabes devem ser parceiros 
estratégicos para o Brasil, diz 
presidente da CNI
Em seminário para empresários árabes e brasileiros em Dubai, Robson Braga de Andrade 
destacou importância de estreitar laços com a região, estratégica para a expansão da 
presença brasileira no exterior

Os Emirados Árabes Unidos 
(EAU) representam uma oportuni-
dade para expandir a presença bra-
sileira no mercado internacional. O 
presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade, afirmou que o empre-
sariado brasileiro precisa conhecer 
melhor a infinidade de negócios que 
o Brasil pode realizar com o país da 
Península Arábica. 

 “Queremos promover a troca de 
experiências sobre modelos de negó-
cios, tecnologias, e procedimentos para 
operações comerciais e de investimen-
tos que possam, efetivamente, contri-
buir para o fortalecimento das relações 
do Brasil com os Emirados Árabes Uni-
dos”, disse Andrade, durante a abertura 
do seminário Como fazer negócios com 
os Emirados Árabes Unidos, realizado 
no dia 14 de novembro, em Dubai. 

A CNI - com apoio de federações 
das indústrias, Ministério das Re-
lações Exteriores, Apex-Brasil, Du-
bai Chamber e Câmara de Comércio 
Árabe Brasileira – lidera uma missão 
prospectiva para os Emirados Árabes 
que tem como pano de fundo a Expo 
Dubai 2020, a primeira Expo Mundial 
realizada no Oriente Médio e o maior 
evento já realizado no mundo árabe. 
A exposição abriu as portas em 1º 
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de outubro, dura seis meses e reúne 
exibições de 192 países, onde cada 
nação apresenta o que há de melhor 
em cultura, arquitetura, tecnologia e 
engenharia. 

MAIOR MISSÃO EMPRESARIAL 
BRASILEIRA PARA O MUNDO 
ÁRABE

Mais de 300 empresários e exe-
cutivos brasileiros de 230 indústrias 
e organizações participaram entre, 
13 e 19 de novembro, da maior mis-
são de negócios brasileira já realiza-
da na região. “Os Emirados Árabes 
Unidos devem ser parceiros estraté-
gicos para os negócios brasileiros”, 
afirmou presidente da CNI. 

Para Andrade, a retomada das re-
lações comerciais e de investimentos 
após a pandemia da Covid-19 exigirá 
das empresas mais ousadia na cons-
trução de novas parcerias de negó-
cios e criatividade na incorporação 
de soluções em um mundo cada vez 
mais digital. Além disso, as iniciati-
vas comerciais estarão cada vez mais 
voltadas para as melhores práticas 
para um mundo mais sustentável. 

 O primeiro passo para propor-
cionar a troca de experiências e co-
nhecimentos sobre como fortalecer 
as relações entre os países é estabe-
lecer um ponto focal para o Brasil em 
relação ao mercado árabe.

“Os governos deverão estar 
comprometidos com a facilitação 
do ambiente de negócios, garantia 
de segurança jurídica nas operações 
comerciais e de investimento e uma 
visão estratégica de longo prazo 
para estabelecer redes”, comentou 
Andrade. 

EMIRADOS ÁRABES:  
UM HUB MUNDO

O diretor presidente do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), Carlos 
Melles, disse que os micro e peque-

nos negócios devem estar mais pró-
ximos dos Emirados Árabes Unidos. 

“Há muita oportunidade para os 
pequenos negócios por aqui, pois es-
tamos inseridos em diversas cadeias 
produtivas. O pequeno negócio tem 
um papel de encadeamento muito 
importante”, comentou Melles. Ele 
ainda ressaltou que o povo árabe re-
cebe os brasileiros com o coração.

Na sua fala, o diretor de Escritó-
rios Internacionais da Dubai Cham-
ber, Omar Khan, destacou que a 
América Latina é um mercado muito 
atraente, que merece atenção. “Da 
nossa parte, já estamos encorajando 
as empresas árabes a fazer negócio 
com os brasileiros”.

Khan disse que a Câmara ofere-
ce condições técnicas para que os 
empresários do Brasil consigam se 
relacionar e conhecer de perto as di-
versas oportunidades para exportar 
seus produtos para o mundo árabe e 
até mesmo para ouros países, já que 
Dubai funciona como um grande hub 
de distribuição de produtos. 

FACILIDADES E ATRATIVOS  
PARA AS EMPRESAS  
BRASILEIRAS 

O presidente da Câmara Árabe 
Brasileira (CCAB), embaixador Os-
mar Chohfi, ressaltou que os EAU 
possuem incentivos fiscais e acor-
dos de facilitação de investimentos. 
“Temos mais de 40 Zonas Francas, 
melhor acesso a mercados locais e 
oferecemos ótimas condições para 
as empresas se estruturarem. Da-
mos suporte técnico e de equipe 
para as empresas que quiserem 
operar no mundo árabe”, observou 
Chohfi.

O Embaixador deu uma dica para 
quem quiser estreitar as relações 
comerciais. “É importante entender 
a cultura árabe. Isso é fundamental. 
Eles consomem o que há de melhor 
no mundo e estão atentos à sustenta-

bilidade do produto”. Nos EAU, quem 
respeita o produto hallal - certifica-
ção de qualidade para produtos que 
respeitam o islamismo – é muito va-
lorizado, um diferencial. 

INTERNACIONALIZAR  
É PRECISO

O presidente da Apex-Brasil, Au-
gusto Pestana, afirma que interna-
cionalizar é preciso. “O país como 
Brasil precisa se internacionalizar 
mais e estar aqui em Dubai, pela po-
sição estratégica. A relação por aqui 
é de ganha ganha”, falou Pestana. 

“Se aumentarmos nosso share 
em 0,1% poderiam ser feitos negó-
cios em cerca de US 6 bilhões”. Nes-
se sentido, Pestana reafirmou que a 
Apex está pronta para dar suporte às 
empresas brasileiras para que consi-
gam fazer negócios nos EAU. 

Na sequência da abertura do dia 
da missão empresarial, o ex-presi-
dente do Brasil Michel Temer falou 
aos empresários sobre as relações 
Brasil e Emirados Árabes

Robson Braga de Andrade,  
presidente da CNI
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Brasil é o país mais caro para 
produção industrial

O Brasil é o país mais caro para as 
empresas de produção industrial faze-
rem negócios entre 17 mercados es-
palhados pelo mundo. O Canadá tem o 
menor custo total entre as regiões ana-
lisadas. Os mercados da Ásia-Pacífico 
também têm bom desempenho, lidera-
dos por Taiwan, Coreia do Sul e Malásia, 
ocupando, respectivamente, o segundo, 
o terceiro e o quarto lugar. Os Estados 
Unidos e o Reino Unido estão empata-
dos na quinta colocação do ranking. 

Essas são algumas das conclusões 
da pesquisa "Onde fabricar? Análi-
se global do custo de fazer negócios" 
(Where to manufacture? Global analy-
sis of the cost of doing business, em 
inglês), conduzida pela KPMG. A meto-
dologia da análise envolveu diferentes 
fatores de custos, incluindo aqueles 
que afetam diretamente os resultados 
de uma empresa (custos primários) e 
os que têm impactos indiretos no seu 
funcionamento (custos secundários). 

De acordo com o ranking, os índi-
ces atribuídos são os seguintes: Cana-
dá (2,54), Taiwan (2,63), Coreia do Sul 
(2,65), Malásia (2,67), Estados Unidos 
(2,69), Reino Unido (2,69), Alemanha 
(2,74), Suíça (2,77), Irlanda (2,77), Fran-
ça (2,83), China (2,84), Itália (3,00), Ja-
pão (3,26), México (3,33), Vietnã (3,46), 

Índia (3,49) e Brasil (4,20). 

"A pesquisa evidencia que o custo 
para fazer negócios precisa ser anali-
sado minuciosamente pelas empresas 
do setor industrial. Além disso, merca-
dos tradicionais de baixo custo, como 
México, Índia, China e Brasil, apresen-
taram custos de fazer negócios acima 
da média, quando consideramos os 
fatores secundários e seus impactos", 
afirma Luiz Sávio, sócio-líder de Ma-
nufatura Industrial da KPMG no Brasil. 

O conteúdo destacou ainda que os 
fabricantes reconhecem cada vez mais 
que os custos de mão de obra são ape-
nas uma parte do custo total de fazer 
negócios. E que os custos secundários, 
que incluem análises do ambiente de 
negócios, costumam ser um indicador 
melhor do custo total. Os países com 
melhor classificação no índice de cus-
to secundário geralmente apresentam 
melhor desempenho nas classificações 
gerais. Das cinco economias mais com-
petitivas na classificação geral, apenas 
Malásia e Taiwan têm uma pontuação 
de custo primário melhor do que a de 
custo secundário. 

"Como os principais fatores de 
custo são mensurados em dólares 
americanos, os resultados do estudo 

são afetados pela força relativa das vá-
rias moedas em relação ao dólar. Uma 
vez que as taxas de câmbio flutuam, 
elas possivelmente afetam a classifi-
cação dos componentes individuais, 
mesmo que os custos da moeda local 
não mudem. Em uma perspectiva oti-
mista para o Brasil, o estudo represen-
ta uma substancial referência compa-
rativa para estratégias empresariais e 
políticas públicas que busquem planos 
concretos para reverter esse cenário", 
complementa Luiz Sávio, da KPMG. 

Muitos fabricantes, segundo a pes-
quisa, estão reavaliando atualmente 
seus custos, considerando fatores como 
a estabilidade da cadeia de suprimentos 
ou a variabilidade das taxas de câmbio. 
Além disso, há diversos outros fatores 
como a transformação digital, ou mes-
mo fatores geopolíticos que certamente 
elevam a complexidade da análise. 

A KPMG é uma rede global de 
firmas independentes que prestam 
serviços profissionais de Audit, Tax e 
Advisory. Estamos presentes em 154 
países e territórios, com 200.000 pro-
fissionais atuando em firmas-membro 
em todo o mundo. No Brasil, são apro-
ximadamente 4.000 profissionais, dis-
tribuídos em 22 cidades localizadas 
em 13 Estados e Distrito Federal.
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A produção brasileira de aço bru-
to foi de 30,3 milhões de toneladas no 
acumulado de janeiro a outubro de 
2021, o que representa um aumento 
de 19,2% frente ao mesmo período 
do ano anterior. A produção de lami-
nados no mesmo período foi de 22,4 
milhões de toneladas, aumento de 
25,9% em relação ao registrado no 
mesmo acumulado de 2020. A pro-
dução de semiacabados para vendas 
totalizou 6,9 milhões de toneladas de 
janeiro a outubro de 2021, um acrés-
cimo de 6,1% na mesma base de com-
paração. 

As vendas internas foram de 19,4 
milhões de toneladas de janeiro a ou-
tubro de 2021, o que representa uma 
alta de 23,1% quando comparada 
com o apurado em igual período do 
ano anterior. 

O consumo aparente nacional 
de produtos siderúrgicos foi de 22,7 
milhões de toneladas no acumulado 
até outubro de 2021. Este resultado 
representa uma alta de 31,0% frente 

ao registrado no mesmo período de 
2020. 

As importações alcançaram 4,2 
milhões toneladas no acumulado até 
outubro de 2021, um aumento de 
159,1% frente ao mesmo período 
do ano anterior. Em valor, as impor-
tações atingiram US$ 4,1 bilhões e 
avançaram 129,3% no mesmo perío-
do de comparação. 

As exportações de janeiro a outu-
bro de 2021 atingiram 9,1 milhões de 
toneladas, ou US$ 7,5 bilhões. Esses 
valores representam, respectivamen-
te, retração de 2,0% e aumento de 
65,6% na comparação com o mesmo 
período de 2020. 

DADOS DE OUTUBRO DE 2021 

Em outubro de 2021 a produção 
brasileira de aço bruto foi de 2,9 mi-
lhões de toneladas, um aumento de 
3,1% frente ao apurado no mesmo 
mês de 2020. Já a produção de lami-
nados foi de 2,2 milhões de toneladas, 

0,7% inferior à registrada em outu-
bro de 2020. A produção de semia-
cabados para vendas foi de 685 mil 
toneladas, um aumento de 4,1% em 
relação ao ocorrido no mesmo mês 
de 2020. 

As vendas internas recuaram 
14,7% frente ao apurado em outubro 
de 2020 e atingiram 1,7 milhão de to-
neladas. O consumo aparente de pro-
dutos siderúrgicos foi de 2,0 milhões 
de toneladas, 5,9% inferior ao apura-
do no mesmo período de 2020. 

As exportações de outubro foram 
de 1,2 milhão de toneladas, ou US$ 1,1 
bilhão, o que resultou em aumento de 
58,5% e 170,2%, respectivamente, na 
comparação com o ocorrido no mes-
mo mês de 2020. 

As importações de outubro de 
2021 foram de 369 mil toneladas e 
US$ 421 milhões, uma alta de 126,5% 
em quantum e 154,8% em valor na 
comparação com o registrado em ou-
tubro de 2020.

Produção brasileira de aço bruto 
tem alta de 19,2% até outubro 
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Agricultura: Valor Bruto da 
Produção de 2021 é estimado 
em R$ 1,119 trilhão
Algodão, café, milho, soja e trigo apresentam 
o maior VBP em 32 anos

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) de 2021 está 
estimado em R$ 1,119 trilhão, 
9,9% maior em comparação ao do 
ano passado (R$ 1,019 trilhão). O 
valor foi calculado com base nas 
informações de outubro.

De acordo com levantamento 
da Secretaria de Política Agrícola 
do Mapa, as lavouras cresceram 
11% e a pecuária, 6,2%. As lavou-
ras representam 68% do valor to-
tal e a pecuária, 32%.

AGRICULTURA

Neste, os produtos com me-
lhor desempenho são: algodão, 

arroz, café, cana de açúcar, milho 
e soja, que juntos somam 87% do 
VBP das lavouras.

“Um grupo de produtos com-
posto por algodão, café, milho, 
soja e trigo, apresentam neste ano 
o maior valor do VBP desde 1989, 
32 anos”, informa a nota técnica.

Já os produtos com queda são: 
amendoim, banana, batata-ingle-
sa, feijão, laranja e mandioca.

PECUÁRIA

Os setores de carne bovina e 
frango foram os que mais apre-
sentaram crescimento, em razão 

dos bons resultados no mercado 
interno e nas exportações. Até ou-
tubro, as vendas externas de car-
ne bovina resultaram em um fatu-
ramento de US$ 16,89 bilhões. E a 
carne de frango, US$ 6,2 bilhões.

Suínos e ovos apresentaram 
redução do VBP.

ESTADOS

Entre os estados, Mato Grosso, 
Paraná, São Paulo, Rio Grande do 
Sul lideram o VBP deste ano. Os 
cinco estados respondem 62,6% 
do VBP geral. Santa Catarina, 
Bahia e Pará também têm bom de-
sempenho.
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Conab aponta produção próxima a 289,8 
milhões de toneladas de grãos na safra 2021/22

Impulsionada pelos bons volumes 
de chuvas, a semeadura das culturas 
de primeira safra avança por todo o 
país. A segunda estimativa para o ciclo 
2021/2022, divulgada nesta quinta-feira 
(11) pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), indica que o Brasil 
deve produzir 289,8 milhões de tonela-
das de grãos, 14,7% ou 37 milhões de to-
neladas superior ao obtido em 2020/21.

Com relação à área total cultivada 
no país, a estimativa para esta safra é de 
71,8 milhões de hectares semeados, um 
crescimento de 4,1% em relação à safra 
anterior. Nesse to-tal, estão incluídas as 
culturas de primeira safra, semeadas 
entre agosto e dezembro de 2021, as de 
segunda safra, semeadas entre janeiro 
e abril de 2022, e as culturas de terceira 
safra, semeadas entre meados de abril e 
junho de 2022.

O boletim destaca ainda os aumentos 
na produção de soja, com crescimento de 
3,5% na área a ser cultivada, e de milho, 
sobretudo o de segunda safra, que foi 
severamente afetado pela situação cli-
mática adversa na safra anterior. No caso 
da oleaginosa, a produção estimada é de 
142 milhões de toneladas, mantendo o 
país como o maior produtor e exporta-
dor mundial. Quanto ao milho, o volume 
total de produção deve chegar a 116,7 
milhões de toneladas, com aumento de 
2,5% na área a ser cultivada com a cultu-
ra de primeira safra.

O algodão também apresenta au-
mento na produção. A ampliação de 
9,3% na área a ser semeada, chegando a 
1,49 milhão de hectares, influencia para 
uma melhor produção, estimada atual-
mente em 2,65 milhões de toneladas de 
pluma. O arroz traz um crescimento de 
0,3% na área a ser semeada e previsão 
de 11,5 milhões de toneladas. Já para o 
feijão, a estimativa é de 3,6% a mais na 
produção da primeira safra, totalizando 
um milhão de tone-ladas, somando-se os 
tipos cores, caupi e preto. A produção to-
tal da leguminosa no país, somando-se as 
três safras, é estimada em 3,1 milhões de 
toneladas. No caso do trigo, a safra 2021 
ainda está sendo colhida, com um volu-
me de produção previsto atualmente em 
7,68 milhões de toneladas.

Devido às indefinições em relação à 
produtividade a ser obtida das culturas 

que ainda serão cultivadas, a Conab 
utilizou métodos estatísticos para o 

cálculo das estimativas das produ-
tividades das diferentes culturas 

neste levantamento.

Mercado – Com rela-
ção ao mercado exter-

no, o algodão em 
pluma e a 

soja 

seguem com cenário positivo. Neste le-
vantamento, a Conab manteve estável 
em 2,1 milhões de toneladas a previsão 
do volume exportado da fibra na safra 
2020/21. Já para a soja, a estimativa é 
que sejam embarcadas 84,42 milhões de 
toneladas, 1,74% a mais em relação ao 
último levantamento e 3,58% em relação 
a 2020.

Para o milho, foi reduzida a estima-
tiva de 20 milhões de toneladas exporta-
das para o ano safra, que vai de fevereiro 
de 2021 a janeiro de 2022. Quanto ao 
trigo, a estimativa dos estoques de passa-
gem é de 790 mil toneladas, uma queda 
de 27,6%, em função dos problemas que 
afetaram a produtividade. Embora tenha 
havido queda, a projeção é de recupera-
ção dos estoques em relação ao último 
ano safra, finalizado em agosto deste ano.

Em relação aos preços recebidos 
pelos produtores nas principais praças, 
observou-se no levantamento realizado 
pela Conab as seguintes reduções no mês 
de outubro, em comparação com o mês 
de setembro: diminuição de 4,4% na co-
tações do arroz no RS; de 6,04% no feijão 
cores em SP; de 6,63% no feijão preto no 
PR; de 3,04% no milho no PR; redução de 
0,51% no preço do trigo no PR; e ainda de 
3% para a soja em MT. Por outro lado, as 
elevações de preços para os produtores 
foram de 0,92% na soja do PR, de 2,8% 
do milho no MT e de 10,98% nos preços 
do algodão em MT.

Quadro de Oferta e Demanda – 
Neste levantamento de safra a Conab 
também divulgou os quadros de oferta e 
demanda da soja para as safras 2020/21 
e 2021/22. Durante este intervalo, a 
Companhia promoveu ajustes metodo-
lógicos. Entre eles, a revisão da produção 
anunciada em agosto de 2020, quando 
ocorreu uma reavaliação dos dados pri-
mários, fato que indicou a necessidade 
de um ajuste na produtividade das safras 
2013/14 a 2019/20.
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Estados Unidos adquirem 20% dos Cafés 
do Brasil exportados para 119 países
Total de café brasileiro vendido ao exterior atingiu 33,27 milhões de sacas com receita 
cambial de US$ 4,81 bilhões no período de janeiro a outubro de 2021

No período de janeiro a outubro 
deste ano de 2021, os Cafés do Bra-
sil foram exportados para 119 países, 
cujas vendas totalizaram um volume 
físico equivalente a 33,27 milhões de 
sacas de 60 kg e receita cambial de 
US$ 4,81 bilhões. Tal performance, a 
despeito de ser bastante expressiva 
neste momento peculiar de pande-
mia em nível mundial, representa 
queda de 6,3% do volume vendido 
ao exterior. Em contrapartida, denota 
acréscimo de 7% na arrecadação da 
receita, no comparativo com o desem-
penho das exportações da cafeicultu-
ra nos mesmos dez primeiros meses 
do ano anterior.

Neste contexto, um ranking dos 
cinco maiores importadores dos Ca-
fés do Brasil aponta que os Estados 
Unidos têm-se mantido tradicional-
mente como principal país importa-
dor, por ter adquirido 6,46 milhões de 
sacas, volume praticamente similar 
às 6,48 milhões de sacas compradas 
nos dez primeiros meses do ano an-
terior. Com esse volume, as compras 
norte-americanas corresponderam a 
19,4% do que foi exportado aos 119 
países no período em tela.

Na sequência, a Alemanha, que 
importou 5,47 milhões de sacas dos 
Cafés do Brasil, teve seu volume de 
importação equivalente a 16,5%, no 
período ora em destaque, apesar de 
registrar uma queda de 8,2% do nú-
mero de sacas adquiridas, na compa-
ração com o mesmo período anterior. 
Na terceira colocação, destaca-se a 
Itália, com a compra de 2,38 milhões 
de sacas, cujo volume físico represen-
ta uma queda de 7,7%; Bélgica, em 
quarto, com 2,27 milhões (-22,6%); e 
Japão, em quinto, com a aquisição de 

2,074 milhões de sacas, volume que 
registrou um acréscimo expressivo de 
12,5% na compra dos cafés brasilei-
ros nos períodos comparados.

Conforme demonstrado pelo 
Conselho dos Exportadores de Café 
do Brasil – CECAFE no seu Relatório 
mensal de exportações, de outubro de 
2021, no qual está se baseando esta 
análise e divulgação do Observatório 
do Café, do Consórcio Pesquisa Café 
coordenado pela Embrapa Café, o 
café da espécie arábica foi o mais ex-
portado, nos dez primeiros meses de 
2021, com a venda do equivalente a 
26,77 milhões de sacas, as quais cor-
responderam a 80,5% do total.

E, adicionalmente, tal Relatório 
também informa que o café canéfora 
(robusta e conilon) teve 3,25 milhões 
de sacas embarcadas, o que represen-
tou 9,8% do total exportado no perío-
do, além dos segmentos do produto na 
forma de café solúvel, com 3,21 milhões 
de sacas (9,7%), e café torrado e torra-
do e moído, com 37.540 sacas (0,1%).

Exclusivamente no mês de outu-
bro de 2021, o Relatório do CECAFE 
ressalta que as exportações brasi-
leiras totais de café atingiram 3,43 
milhões de sacas de 60 kg, o que re-
presentou uma queda de 23,8% em 
relação ao mesmo mês do ano pas-
sado. Contudo, com relação à receita 
cambial, essas exportações tiveram 
um crescimento de 11,3% na mesma 
com-paração, saltando de US$ 564,7 
milhões para US$ 628,5 milhões.

Por fim, vale destacar nesta análi-
se, de acordo com os dados CECAFE, 
que dois países produtores de café 
também foram destinos importantes 
das exportações dos Cafés do Bra-
sil, como é o caso da Colômbia, com 
a aquisição de 945,70 mil sacas, de 
janeiro a outubro de 2021, perfor-
mance que representou substancial 
alta de 56,7% em relação às compras 
feitas no mesmo período anterior. E o 
México aparece com a importação de 
787,48 mil sacas, apesar de represen-
tar uma queda de 12,5%, na mesma 
base comparativa.
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Confiança Empresarial recua 
3,3 pontos em novembro 

O Índice de Confiança Empresa-
rial (ICE) do FGV IBRE caiu 3,3 pontos 
em novembro, para 97,0 pontos. Em 
médias móveis trimestrais o indica-
dor recuou pela segunda vez conse-
cutiva, agora em 1,8 ponto. 

"Com a queda de novembro, a con-
fiança empresarial confirma a tendên-
cia declinante esboçada em setembro 
e posta em dúvida após a ligeira alta 
de outubro. Destaca-se no resultado a 
queda expressiva do Índice de Expec-
tativas, a maior desde março deste ano 
quando era grande o medo do impacto 
da segunda onda de covid-19 sobre a 
economia. Desta vez, a preocupação 
maior é a própria economia, em fase 
de desaceleração sob influência da in-
flação elevada e do aperto monetário 
que vem sendo conduzido pelo Banco 
Central para contê-la", avalia Aloisio 
Campelo Jr., Superintendente de Esta-
tísticas do FGV IBRE. 

Caso precise de outras informa-
ções, entre em contato com a equipe 
da Insight Comunicação pelo e-mail: 
assessoria.fgv@insightnet.com.br ou 
pelo (21) 99578-8113. 

A queda da confiança dos empre-
sários foi motivada por avaliações 
menos favoráveis nas duas dimensões 
temporais da pesquisa, com destaque 
para a piora das expectativas em rela-
ção aos próximos meses. O Índice de 
Situação Atual Empresarial (ISA-E) 
caiu 2,5 pontos, para 97,0 pontos e o 
Índice de Expectativas (IE-E) caiu 4,5 
pontos, para 95,8 pontos. Esta é a pri-
meira vez, desde março de 2021, que 
o ISA-E supera o IE-E. 

O Índice de Confiança Empre-
sarial (ICE) consolida os índices de 
confiança dos quatro setores cober-
tos pelas Sondagens Empresariais 
produzidas pela FGV IBRE: Indústria, 

Serviços, Comércio e Construção. 

A confiança de todos os grandes 
setores que integram o ICE recuou 
em novembro. A maior queda ocor-
reu no Comércio, seguida pela Indús-
tria e Serviços. Com a queda superior 
a seis pontos, o ICOM se distancia em 
12 pontos do nível de neutralidade 
(100 pts). Assim como nos três meses 
anteriores, a confiança da Construção 
andou de lado em novembro. 

DIFUSÃO DA CONFIANÇA 

A confiança empresarial subiu 
em apenas 22% dos 49 segmentos 
integrantes do ICE em novembro, 
uma queda da disseminação frente 
aos 49% do mês passado. Em todos 
os setores, a maioria dos segmentos 
registrou queda, com destaque para o 
setor de Serviços, em que a confiança 
recuou em 12 dos 13 segmentos.
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Payface amplia número de colaboradores 
em 2021 e conta com parceria da Harvard 
Angels do Brasil para consolidação no 
mercado de atuação 
Startup de pagamento por reconhecimento facial já intermediou milhares de 
transações com o uso da biometria facial 

A Payface, startup de pagamento 
por reconhecimento facial premia-
da como Melhor Uso de Biometria 
em Pagamentos no PayTech Awar-
ds 2021, aumentou em seis vezes o 
número de colaboradores este ano, 
passando a contar com 40 funcioná-
rios. A fintech firmou parceria com 
a Harvard Angels do Brasil para se 
consolidar no mercado de atuação. A 
Harvard Angels do Brasil, associação 
sem fins lucrativos, tem o objetivo 
de facilitar o acesso das startups aos 
capitais financeiro e humano. É uma 
organização compreendida por ex-
-alunos de Harvard interessados em 
investir em companhias de alto po-
tencial em estágio inicial. 

Segundo o presidente da Harvard 
Angels do Brasil, Ruy Chaves, a parce-
ria é uma oportunidade para a fintech 
realizar networking, ampliar experi-
ências e resultados. “Nós contamos 
com empreendedores e executivos de 
alto escalão que compartilham inte-
resse pessoal em investir em startups. 
E a Payface, com uma tecnologia pró-
pria, proporciona uma experiência de 
compra diferente, diminuindo filas e 
evitando o contato físico”, afirma. 

A ferramenta da startup oferece a 
conexão por biometria facial, conec-
tando o rosto de cada usuário com 
os diferentes meios de pagamento 
utilizados pelos varejistas: cartões de 
crédito, private labels (cartões de va-
rejistas), wallets (carteiras virtuais), 
adquirentes, subadquirentes e ga-
teways de pagamento. O consumidor 

realiza as compras usando apenas o 
rosto. Atualmente, já intermediou mi-
lhares de transações com o uso dessa 
tecnologia. 

De acordo com o CEO e cofunda-
dor da Payface, Eládio Isoppo, o apoio 
proporcionado pela Harvard Angels 
do Brasil permitiu a conexão com 
diversas oportunidades de negócios, 
como: grandes varejistas, parceiros, 
emissores de cartão, adquirentes e 
bancos. “A apresentação do nosso CFO 
aconteceu pela associação. José Capi-
to iniciou como investidor anjo e, na 
sequência, passou a atuar na posição 
de C-Level na empresa. Capito contri-

bui com a expertise e experiência em 
finanças para possibilitar a expansão 
do nosso negócio pelo país e tornar o 
método de pagamento dos brasileiros 
mais rápido, seguro e fácil”, completa. 

A HBSAAB, associação sem fins 
lucrativos, foi fundada em 2012 por 
ex-alunos brasileiros da Harvard Bu-
siness School interessados em inves-
tir capital financeiro e promover ca-
pital intelectual em novas empresas. 
Ela integra a rede Havard Business 
School Alumni Angels, que teve iní-
cio em 2007. A instituição é aberta a 
todos os alumni de Harvard Business 
School.
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Bem Brasil Alimentos marca 
presença na COP 26

Empresa está entre os cases de sustentabilidade 
que são modelo de sucesso e foram apresentados 
pelo Governo de Minas, durante a Conferência 
das Partes, na Escócia

O compromisso com a responsa-
bilidade socioambiental levou a Bem 
Brasil Alimentos à 26ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudan-
ça Climática (COP 26), realizada em 
Glasgow, na Escócia. Por meio de uma 
parceria com a Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais (Fie-
mg), a empresa está entre os cases de 
sustentabilidade, selecionados como 
modelo de sucesso, apresentados 
pelo Governo do Estado de Minas Ge-
rais, durante a Conferência das Par-
tes. A companhia, líder em vendas de 
batatas pré-fritas congeladas no país, 
também integra o portal trilíngue “In-
dústria Verde”, recém-lançado pela 
Confederação Nacional das Indús-
trias (CNI), com foco no fórum global.

O projeto de Economia Circular 
da Bem Brasil, com foco em Mudan-
ças Climáticas, foi o escolhido, entre 
outras diversas ações de responsabi-
lidade socioambiental, para com-por 
tanto o painel que contará com a par-
ticipação do Governo mineiro, quanto 
o site da CNI. A iniciativa tem o objeti-
vo principal de transformar e renovar 
a cultura de linearidade, agregando 
valor a produtos antes descartados, 
na prática de ciclos consistentes e 
sustentáveis nos processos produti-
vos da empresa e na sociedade. Está 
apoiado em três pilares: fertirrigação, 
compostagem e geração de energia 
por meio do biogás. A automação do 
armazém de produto acabado tam-
bém será citada como ganhos de efi-
ciência energética.

“A responsabilidade socioam-
biental faz parte do DNA da Bem Bra-
sil e todo o respeito e o cuidado com 
o ecossistema se refletem em proje-
tos permanentes, desenvolvidos pela 
companhia, e que visam garantir a 
produção e o consumo responsáveis. 
Termos sido convidados pelo Gover-
no do Estado e pela FIEMG a apre-
sentar as nossas ações sustentáveis 
nos enche de alegria e orgulho, pois 
reforça a importância deste trabalho 
e coroa a nossa gestão ecoeficiente”, 
comemora Isabela Navarro, Gerente 
de Sustentabilidade da Bem Brasil 
Alimentos.

Minas Gerais compartilhou essa 
e outras experiências do setor pro-
dutivo local, assim como as ações da 
administração estadual, que visam 
a minimizar os impactos das altera-
ções do clima na vida da população. 
Os exemplos estão reunidos no “Por-
tfólio Cases de Sucesso do Estado de 
Minas Gerais”, no site da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente – Feam. 
Já o portal da CNI, que pretende dar 
visibilidade às melhores práticas do 

setor industrial do país, voltadas à 
agenda ambiental, pode ser acessado 
pelo endereço industriaverde.com.br.

Fabricante 100% brasileira de 
batata pré-frita congelada e flocos 
desidratados de batata, a Bem Brasil 
foi fundada em dezembro de 2006, 
em Araxá, no Triângulo Mineiro. 
Pioneira na atividade, conta, atu-
almente, com duas unidades fabris 
na região: a de Araxá e a outra no 
município de Perdizes, inaugurada 
em 2017. Juntas, geram mais de 600 
empregos diretos e de 2 mil indire-
tos. A companhia é líder em vendas 
de batatas pré-fritas congeladas no 
país, produzindo, por ano, mais de 
250 mil toneladas de produtos. Além 
disso, seu mix contempla mais de 20 
itens voltados para food service e va-
rejo nacional.

A Bem Brasil é vencedora do  
“23º Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores 

– 2021”, na Categoria Empresa 
Excelência, uma iniciativa desta 

publicação.
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ArcelorMittal anuncia investimento 
de R$ 4,3 bilhões no Brasil
Usina de Monlevade e mina de Serra Azul, em Minas Gerais, terão suas capacidades 
ampliadas em função do crescimento da demanda por aço e minério de ferro

A ArcelorMittal, que completa 
em dezembro deste ano 100 anos de 
atividades no Brasil no segmento de 
aços longos, anuncia nesta quinta-fei-
ra (11/11/2021) que investirá R$ 4,3 
bilhões em sua operação brasileira a 
partir de agora até 2024. Os investi-
mentos serão feitos na Usina de Mon-
levade, na cidade de João Monlevade, 
e na Mina de Serra Azul, em Itatiaiu-
çu, ambas em Minas Gerais. 

A Usina de Monlevade quase do-
brará a capacidade produtiva, passan-
do do atual 1,2 milhão de toneladas/
ano de aço bruto para 2,2 milhões de 
toneladas/ano em 2024. Já a Mina de 
Serra Azul terá sua produção pratica-
mente triplicada, do atual 1,6 milhão 
de toneladas/ano para 4,5 milhões de 
toneladas/ano de minério de ferro.

O aporte reforça o comprometi-
mento da ArcelorMittal com Minas 
Gerais, com o Brasil e com as comu-
nidades que abrigam suas operações. 

O Estado, maior produtor de aço e 
de minério de ferro do país, terá au-
mentada a produção de aço em cerca 
de um milhão de toneladas/ano para 
aplicação em produtos de alto valor 
agregado. Já a produção de minério 
de ferro será aumentada em 4,9 mi-
lhões de toneladas/ano – conside-
rando os 2,9 milhões de toneladas de 
Serra Azul somados ao acréscimo de 
2 milhões de toneladas da Mina do 
Andrade, localizada em Bela Vista de 
Minas, que abastece a Usina de Mon-
levade. As expansões gerarão equi-
valente elevação da contribuição de 
impostos para municípios, Estado e 
União.

A meta de aumento de produção 
projeta também a abertura de novas 
vagas de empregos permanentes. 
Quando as plantas estiverem operan-
do a plena capacidade, em 2024, se-
rão 1.350 novos postos de trabalho a 
serem preenchidos preferencialmen-
te pelos moradores das comunidades 

que abrigam as unidades. Do total de 
posições, 650 novos trabalhadores 
serão contratados para a Usina de 
Monlevade e 330 para a Mina do An-
drade, enquanto 370 novos profissio-
nais irão atuar na Mina de Serra Azul. 

As obras de ampliação da Usina 
de Monlevade e da Mina de Serra Azul 
também gerarão empregos temporá-
rios pelas construtoras e empresas 
terceirizadas contratadas. A previ-
são é que, no pico das obras, cinco 
mil pessoas estejam trabalhando em 
Monlevade e 2,5 mil em Serra Azul, 
totalizando 7,5 mil trabalhadores.

PERSPECTIVAS

Os investimentos foram decidi-
dos por uma análise estratégica de 
negócios. A empresa está confiante 
no cenário a médio e longo prazo 
do país, apesar do entendimento de 
que o mercado brasileiro de 2021 
está sendo atípico. A organização 
acredita no crescimento sustentável 
do Brasil e no aumento da demanda 
por aço, especialmente em setores-
-chave da economia brasileira, como 
construção civil, automotivo, máqui-
nas e equipamentos, e por minério 
de ferro, tanto no mercado interno 
quanto para exportação para ambos 
os produtos. 

“Estamos otimistas com a deman-
da futura por parte das indústrias 
que trabalham com o nosso aço. O 
anúncio dos investimentos reforça a 
confiança do Grupo ArcelorMittal no 
futuro do Brasil e queremos continu-
ar contribuindo fortemente, a partir 
de nossos negócios, para o desenvol-
vimento econômico e social do país”, 

Jefferson de Paula, presidente
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destaca Jefferson De Paula, presiden-
te da ArcelorMittal Brasil e CEO Lon-
gos LATAM e Mineração Brasil.

USINA DE MONLEVADE

A Usina de Monlevade é a única 
fabricante brasileira de aço utiliza-
do para a produção de cordoalhas 
aplicadas na fabricação de pneus 
(steelcord). Além disso, produz aços 
longos com características especiais 
para fabricação de autopeças como 
barras para amortecedores, molas 
helicoidais, fixadores, lã de aço, cabos 
e soldas. Com a entrada em operação 
de toda a linha, a Usina será uma das 
maiores do país de aços longos.

Serão implantados mais uma 
sinterização, um novo alto-forno e 
será feita a duplicação da aciaria. O 
investimento também compreende 
ampliação dos sistemas logísticos de 
recepção de matérias-primas e ex-
pedição. Essa nova fase de produção 
alimentará o trem de laminação de fio 
máquina (TL3), que começará a ope-
rar em janeiro de 2022. Trata-se, por-
tanto, de uma nova linha de produção 
de aço completa e integrada.

O projeto de expansão da Usina de 
Monlevade também contempla inves-
timentos para ampliação da produção 
da Mina do Andrade, fornecedora de 
minério de ferro para a planta. A unida-
de está localizada a onze quilômetros 
da usina, na cidade vizinha Bela Vista 
de Minas. A mina mais que dobrará a 
produção, do atual 1,5 milhão de tone-
ladas/ano para 3,5 milhões de tonela-
das/ano. A unidade já possui capacida-
de instalada para atender à demanda 
futura da Usina de Monlevade, portan-
to, não precisará de novas instalações 
industriais. Receberá investimentos 
para aquisição de equipamentos mó-
veis já contabilizados no montante a 
ser investido na Usina de Monlevade.

SERRA AZUL

Já em Serra Azul será construída 
uma nova planta de produção de pel-

let feed (fino de minério de alto teor) 
que, além de aumentar a capacidade 
de produção, estenderá a vida útil da 
mina em 33 anos, até 2056. 

A atual planta de beneficiamento 
do minério foi planejada para proces-
sar somente o chamado itabirito friá-
vel, que é um minério mais fácil de ser 
britado, moído e concentrado. Esse 
minério se esgotará em 2023, quando 
será feita a transição da planta atual 
para a nova. 

Essa unidade de produção de 
pellet feed será capaz de beneficiar 
o chamado itabirito compacto, que 
é mais resistente, apresenta menor 
teor de ferro e exige técnicas espe-
ciais de beneficiamento e concentra-
ção. O produto final será um minério 
de ferro classificado como pellet 
feed, produto nobre, com alto teor 
de ferro. 

100 ANOS DE ARCELORMITTAL

O anúncio dos investimentos 
coincide com o aniversário de 100 
anos do segmento de aços longos da 
ArcelorMittal no Brasil, que teve sua 
história iniciada em dezembro de 
1921, na Usina de Sabará, a primeira 
usina integrada da América do Sul e 
pioneira na fabricação de laminados 
com aço 100% brasileiro. 

“Temos uma trajetória no país 
marcada por pioneirismo e inovação. 
Neste ano do centenário, o segmento 
de Longos criou a Diretoria de Estra-
tégia, ESG e Transformação do Negó-
cio, chamada de Diretoria do Futuro, 
com o intuito de direcionar a em-
presa para os próximos cem anos de 
atuação, conectada com os principais 
desafios da sociedade. Com os pés 
no chão e olhos no futuro, continua-
remos fortalecendo a nossa presença 
no país e liderando as transformações 
na indústria e na sociedade visando 
um mundo melhor”, pontua De Paula.

OUTROS INVESTIMENTOS  
NO BRASIL

Em abril deste ano, a ArcelorMittal 
anunciou a retomada da expansão da 
unidade de Vega, em São Francisco do 
Sul (SC). O projeto contempla uma ter-
ceira linha de galvanização e uma nova 
linha de recozimento contínuo, o Cold 
Mill Complex (CMC). O aporte para a 
expansão é da ordem de R$ 1,95 bi-
lhão, com conclusão da obra prevista 
para o terceiro trimestre de 2023.

Em setembro, foram retomadas 
as operações na Aciaria da unidade 
de Barra Mansa (RJ), que demanda-
ram investimentos da ordem de R$ 
19 milhões para a manutenção e a re-
forma de equipamentos.
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Prêmio “O Equilibrista 2021”
Alexandre Augusto Silva Barcelos – Vice-presidente Corporativo 
de Finanças e TI da ArcelorMittal Brasil foi escolhido Executivo de 
Finanças do ano de 2021 do Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças - IBEF Minas Gerais

Com formação de Bacharel 
em Ciências Contábeis pela PUC-
-MG, Pós-graduado em Gestão 
Estratégica pela UFMG, MBA pela 
Fundação Dom Cabral, Pós MBA 
pela Kellogg School of Manage-
ment/FDC e Duke/ArcelorMittal 
University. Barcelos iniciou sua 
carreira como Auditor na KPMG 
até a posição de Gerente Sênior. 
Em 2005 ingressou no grupo Ar-
-celor Brasil como Gerente Geral 
de Controladoria da APERAM 
(antiga Acesita) e, desde 2009 na 
ArcelorMittal Brasil na liderança 
das áreas de Contabilidade, Tri-
butário, Tesoura-ria, Controla-
doria Corporativa entre outras, 
assumindo em 2018 como Vice-

-presidente Cor-porativo de Fi-
nanças e TI. Ocupa também a 
Diretoria Financeira da Funssest 
- Previdência Privada, Fundação 
ArcelorMittal Brasil, Presidente 
do Conselho Consultivo da Arce-
lorMittal Sistemas, Presidente do 
Conselho Fiscal da Abertta Saúde, 
Conselheiro do Instituto Aço Bra-
sil e Co-Presidente do grupo CFOs 
da AMCHAM MG.

 Desde 1986, o IBEF Minas 
Gerais homenageia o executi-
vo de finanças do Estado, que 
mais se destaca, com o Troféu “O 
Equilibrista”. Por meio de vota-
ção, os associados indicam o (a) 
executivo(a) que mais se desta-

cou durante o ano. O prêmio ava-
lia a postura de liderança, a forma 
como foram contornadas situa-
ções adversas, a conquista de ob-
jetivos traçados e a colaboração 
da empresa em que atua para o 
enriquecimento e aprimoramen-
to da sociedade.

A Diretoria do IBEF Minas e 
seus Associados congratula o Sr. 
Alexandre Barcelos pela mereci-
da premiação e convida a todos 
para a cerimônia de premiação 
virtual que ocorrerá no dia 1º de 
dezembro de 2021, a partir das 
19h30. O evento será transmitido 
digitalmente e ao vivo para todos 
os Associados e convidados.
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O Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte Tancredo Neves (MG) se 
destacou no primeiro levantamento 
realizado para medir a percepção do 
usuário do transporte aéreo após a fase 
mais crítica da pandemia da covid-19. 
No 3º trimestre de 2021, o terminal 
mineiro, administrado pelo consórcio 
BH Airport, recebeu a melhor avaliação 
dos passageiros entre os aeroportos 
com movimentação anual acima de 10 
milhões de passageiros. 

A nota conferida pelo público foi de 
4,50, em uma escala que vai de 1 (muito 
ruim) a 5 (muito bom). Confins já tinha 
sido o melhor em sua categoria no últi-

mo levantamento pré-pandemia, reali-
zado no 1º trimestre de 2020. 

Os novos dados constam na Pes-
quisa Nacional de Satisfação do Pas-
sageiro e Desempenho Aeroportuário, 
promovida pela Secretaria Nacional de 
Aviação Civil (SAC), do Ministério da 
Infraestrutura (MInfra). Também se 
destacaram os aeroportos de Floria-
nópolis (SC) - com a maior nota atribu-
ída aos usuários entre os 20 aeropor-
tos analisados (4,69) - e no primeiro 
lugar na categoria de até 5 milhões de 
passageiros; e de Curitiba (PR) - 4,66, 
sendo o melhor posicionado entre os 
terminais com movimentação anual 

entre 5 e 10 milhões de passageiros. 

Apesar de a pesquisa de satisfa-
ção ser trimestral, os questionários 
não puderam ser aplicados em julho 
deste ano, devido à pandemia. Assim, 
12.978 passageiros foram entrevista-
dos nos meses de agosto e setembro 
durante a realização da edição mais 
recente da pesquisa. Ao todo, 92% 
dos entrevistados considerados bons 
ou muito bons os 20 aeroportos que 
tiveram analisados suas estruturas, 
serviços e processos aeroportuários, 
como check-in, inspeção de seguran-
ça e restituição de bagagens, entre 
outros itens.

Aeroporto de Confins tem melhor avaliação 
entre aeroportos com movimentação acima 
de 10 milhões passageiros por ano 
Avaliação consta na Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e 
Desempenho Aeroportuário, da Secretaria Nacional de Aviação Civil
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Nestes dois anos de pandemia, a 
grande maioria das pessoas comprou 
ao menos um item pela internet - seja 
uma roupa, um remédio ou mesmo 
compras de supermercado. Até quem 
era avesso ao comércio virtual aca-
bou se rendendo. Um estudo feito 
pela Webshoppers mostrou que 13 
milhões de brasileiros fizeram com-
pras online pela primeira vez em 
2020 - esse número equivale a popu-
lação inteira da Bahia. 

A entrada de novos consumidores 
somada aos já habitués provocou um 
boom no e-commerce brasileiro, que 
faturou, ainda segundo a Websho-
ppers, R$ 53,4 bilhões, somente no 1º 
semestre de 2021. Esse valor repre-
senta um aumento de 31% em rela-
ção ao mesmo período de 2020. 

Do outro lado da ponta, cresce 
também o número de empresas co-
locando seus negócios no campo do 
digital, o que exige um expertise a 
mais para enfrentar a concorrência. 
Uma das estratégias mais buscadas é 
o uso de ferramentas de automação, 
que permite, entre outras coisas, a 
análise prática e rápida dos preços 
oferecidos por empresas do mesmo 
setor. Em outras palavras, são robôs 
que acessam, coletam e estruturam 
dados da internet, minimizando er-
ros, aumentando a produtividade e 
evitando uma discrepância de valor 
entre pro-dutos iguais. 

Para João Drummond, CEO e fun-
dador da Crawly, startup de desenvol-
vimento de robôs inteligentes para 
busca e coleta de dados, lançar mão 
dessa tecnologia vai além de apenas 

automatizar determinados trabalhos, 
antes feitos de forma manual. Para 
ele, os `bots inteligentes' permitem, 
inclusive, gerar consumidores em po-
tencial: "O uso de plataformas de au-
tomação para pesquisa de dados em 
lojas virtuais e marketplaces permite, 
por exemplo, que empresas possam 
mapear seus concorrentes, identificar 
nichos de mercado em potencial e in-
vestir em marketing, vendas e logísti-
ca com mais assertividade. A partir de 
informações de qualidade, é possível 
prever o comportamento de consumi-
dores e oferecer melhores condições 
para comercialização de produtos na 
internet", garante Drummond. 

O investimento em ferramentas 
digitais faz ainda mais sentido dian-
te de um outro dado levantado pelo 
mesmo estudo. Segundo a Websho-

ppers, os principais caminhos até a 
loja são os sites e as redes sociais. E 
se o ritmo do próximo ano seguir o de 
2021, a expectativa é que o mercado 
digital seja inundado por outra leva 
de novos consumidores. Isso por-que 
os três primeiros meses, de acordo 
com a pesquisa, foram os mais pro-
missores para o ambiente virtual.

"Para além dos preços, com uma 
análise mais aprofundada sobre in-
formações a respeito de produtos e 
vendedores (onde estão, quantos são 
e como estão sendo apresentados na 
internet), as empresas podem elabo-
rar estratégias complexas de precifi-
cação, gestão de estoque e logística e 
de marketing de produtos, com foco 
em se tornarem mais atraentes aos 
consumi-dores que seus concorren-
tes", completa o CEO.

Boom do e-commerce: faturamento no 
comércio digital no Brasil foi de R$ 53,4 
bilhões no 1º semestre deste ano
Valor representa um aumento de 31% em relação ao mesmo período de 2020
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Aperam completa 77 anos no Brasil 
celebrando as pessoas, a inclusão e 
a diversidade

Uma empresa de aço construída 
por pessoas - com esse mote, a Ape-
ram South America comemora seus 
77 anos, em 31 de outubro. A produ-
tora integrada de aços planos inoxi-
dáveis, elétricos e carbono, sediada 
em Timóteo (MG), faz parte do Grupo 
Aperam, segundo maior da Europa, 
e emprega aproximadamente 2.000 
pessoas no Brasil, a maior parte delas 
na Usina Siderúrgica, no Vale do Aço, 
e as demais na sede administrativa, 
em Belo Horizonte, e no escritório co-
mercial, em São Paulo, além de 1.000 
empregados na Aperam BioEnergia, 
subsidiária no Vale do Jequitinhonha. 
A empresa tem uma Política de Recur-
sos Humanos voltada para a valoriza-
ção e o desenvolvimento das pessoas, 
que é premiada nacionalmente, e vem 
se destacando por suas ações de in-
clusão com diversidade. Força motriz 
da organização, as pessoas que fazem 
a Aperam são o foco da celebração do 
aniversário da empresa.

“A história da Aperam South Ame-
rica, nesses 77 anos, é construída 
pelas pessoas que aqui estão e que 
por aqui passaram”, afirma Frederi-
co Ayres Lima, diretor presidente da 
companhia. “Com cada ideia inova-
dora, e no cuidado diário com as di-
versas etapas do pro-cesso produtivo, 
elas fizeram com que chegássemos à 
posição de empresa líder no mercado 
latinoamericano e referência mundial 
em inovação e sustentabilidade”, co-
memora.  

Frederico explica o que motivou 
a escolha do tema deste aniversário: 
“Especialmente no último ano, nos-

sos empregados demonstraram enor-
me resiliência, em um cenário tão 
adverso como o da pandemia de Co-
vid-19; isso permitiu que não parás-
semos nossa produção, mesmo com 
as adaptações necessárias em prol da 
segurança, e nos levou a uma rápida 
recuperação. Hoje, mesmo em um 
cenário econômico e ambiental desa-
fiador, com recessão e crise hídrica, 
permanecemos otimistas. Esse sen-
timento só existe devido à confiança 
que temos nos empregados e que eles 
depositam na empresa, e por isso ce-
lebramos, mais do que os resultados, 
as pessoas que constroem a história 
da Aperam todos os dias”, ressalta.

No que se refere à pandemia, 
destacam-se os cuidados com a pre-
servação da saúde e da segurança, 
que sempre fizeram parte da Política 
de Gestão da Aperam, e foram bas-
tante reforçados. O projeto “Gestão 
Covid-19”, desenvolvido pela equipe 
corporativa, levou a empresa a con-
quistar a medalha de prata na ca-
tegoria Segurança do International 
Stainless Steel Forum (ISSF) de 2021, 
renomada conferência global do mer-
cado de aço. “Foi possível reduzir os 
riscos de transmissão entre os(as) 
empregados(as) e suas famílias, sem 
comprometer a produção e as entre-
gas aos clientes”, observa Rodrigo 
Heronville, diretor de Recursos Hu-
manos da Aperam. 

Outra conquista obtida pela em-
presa, em 2021, foi o segundo lugar 
no prêmio “Lugares Incríveis para 
Trabalhar” da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e portal UOL, 
no segmento Siderurgia, Metalur-
gia e Mineração. Já a Aperam Bio-
Energia, subsidiária que fornece o 
carvão vegetal usado na produção 
do aço, conquistou a primeira co-
locação, pelo segundo ano conse-
cutivo, na categoria Agronegócio. A 
Aperam se mantém há anos entre 
as empresas brasileiras que propor-
cionam o melhor ambiente de traba-
lho para os empregados, em diver-
sos rankings. Em 2020, ficou entre 
as 10 brasileiras com “Excelência de 
Gestão de Pessoas”, dentre 400 em-

Frederico Ayres 
Lima, CEO da 
Aperam South 
America  - Elvira 
Nascimento
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presas analisadas na pesquisa anual 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
in Company. 

O excelente ambiente organiza-
cional na Aperam é fruto do estímulo 
ao trabalho em equipe e à comunica-
ção aberta entre gestores e empre-
gados, que gera motivação e engaja-
-mento e possibilita a expressão da 
criatividade e o surgimento de so-
luções inovadoras. A empresa ainda 
oferece um pacote de remuneração 
e benefícios superiores ao mercado 
e mantém um Programa de Estágio 
- atualmente com inscrições abertas 
para 2022 -, voltado para estudantes 
de nível técnico e superior em diver-
sas áreas, que forma continuamente 
no-vos talentos. Frederico Lima, há 
seis anos como diretor presidente 
da companhia, iniciou sua trajetória 
como trainee, trabalhando na Acia-
ria, diretamente na produção de aço. 
Toda a atual diretoria é formada por 
empregados de carreira, com longa 
experiência na casa.

O maior destaque da Aperam na 
área de Pessoas, em 2021, é o seu 
Programa de Inclusão com Diver-
sidade. Em busca da igualdade de 
gênero, a empresa tem modificado 
o panorama de cargos da indústria 
siderúrgica, historicamente ocupa-
dos por homens, e contratado diver-
sas mulheres para postos de traba-
lho no pátio de matérias-primas da 
usina, em Timóteo. “Nossa meta é 
ter um time cada vez mais plural e 
comprometido com nossos valores”, 
comenta Rodrigo Heronville. A va-
lorização das diferenças também se 
dá com a inclusão de pessoas LGB-
TQIA+, pessoas com deficiência e de 
diferentes raças e gerações, além dos 
investimentos em capacitação. Em 
2021, a empresa lançou o Progra-
ma de Formação para Operador(a) 
Siderúrgico(a) exclusivo para Pesso-
as com Deficiência, selecionando 30 
pessoas, dentre 430 inscritas, para 
duas turmas que foram iniciadas 
este mês. Admitidas por seis meses, 
prorrogáveis por igual período, e fa-

zendo jus a salário e a todos os bene-
fícios, elas estão sendo preparadas 
de forma teórica e prática para atuar 
no ramo siderúrgico. 

Em clima de comemoração, Fre-
derico ressalta: “A inovação, que é 
parte do nosso core business e um 
de nossos valores essenciais, não se 
resume ao desenvolvimento de novas 
tecnologias, mas se dá também com 
a evolução da cultura organizacional, 
dos costumes, dos modos de relacio-
nar e dos processos de seleção e ges-
tão de pessoas. Buscamos inovar em 
capital humano para que a Aperam 
seja líder não apenas em aço e susten-
tabilidade ambiental, mas também 
em diversidade e inclusão, em conso-
nância com as demandas da socieda-
de, fortalecendo a nossa governança”, 
finaliza.

A Aperam South America é pro-
dutora integrada de aços planos 
inoxidáveis, elétricos e carbono. A 
partir de uma gestão baseada nos 

valores: liderança, inovação e agi-
lidade, 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.

A Aperam é vencedora do  
“23º Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores 

– 2021”, na Categoria Empresa 
Excelência, uma iniciativa desta 

publicação.
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As empresas de dividendos são as 
favoritas de muitos investidores. Sem 
dúvidas, é uma sensação muito boa re-
ceber proventos. Mas você sabe qual é 
o dividendo mínimo obrigatório?

Se você quer montar uma carteira 
de dividendos, saber essa informação 
é essencial. Afinal de contas, se o in-
tuito é receber proventos, você preci-
sa entender como funcionam.

O QUE SÃO DIVIDENDOS?

Antes de falarmos sobre a distribui-
ção de dividendos em si, vamos falar 
sobre o que são dividendos. Os dividen-
dos são parte dos lucros das empresas, 
distribuídos entre os acionistas. 

Essa distribuição ocorre de forma 
proporcional. Desse modo, as pessoas 
com mais ações, recebem mais. Com os 

dividendos recebidos, você tem duas 
opções. A primeira opção é reinvestir.

Essa é uma boa opção, pois causa 
o efeito dos juros compostos. Isso por-
que, você aumenta sua participação na 
empresa. Logo, na próxima distribuição 
de proventos, você vai receber mais.

A segunda opção é usar os divi-
dendos como uma renda. Ou seja, nes-
se caso, você gasta o dinheiro, ao invés 
de reinvestir. Essa opção costuma ser 
mais usada por quem já vive de renda.

Se você está na fase de acumula-
ção de patrimônio, reinvestir pode 
ser melhor. Você consegue acumular 
um patrimônio mais rápido ao rein-
vestir, já que os juros podem agir.

Além dos dividendos, as empre-
sas podem distribuir outros tipos de 

proventos. Um exemplo disso é o di-
reito de subscrição. Mas os dividen-
dos são os mais comuns no merca-do.

FREQUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO  
DE DIVIDENDOS

Você já deve ter notado que algu-
mas empresas pagam dividendos mui-
tas vezes. Mas outras fazem isso poucas 
vezes. Isso ocorre, pois a frequência 
pode variar de acordo com a empresa. 

Não existe uma obrigação em re-
lação à frequência. O importante é 
que ela ocorra ao menos uma vez no 
ano. Dessa forma, ela pode ser men-
sal, trimestral, semestral ou anual. 

Outro detalhe é que o repasse dos 
dividendos obedece a uma ordem. Sen-
do que essa ordem é determinada pelo 
tipo de ações que o acionista possui. 

Qual é o dividendo mínimo obrigatório 
que o investidor tem direito?
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As pessoas com ações preferen-
ciais são as primeiras a receber os 
dividendos. Depois disso, é a vez das 
pessoas com ações ordinárias.

Esses acionistas recebem em se-
gundo, pois eles têm direito ao voto. Ou 
seja, a prioridade das ações preferen-
ciais são os proventos. Já a prioridade 
das ações ordinárias é o direito ao voto.

QUAL É O DIVIDENDO MÍNIMO 
OBRIGATÓRIO

Agora, que você sabe o que são divi-
dendos, vamos para o foco deste texto: o 
dividendo mínimo obrigatório. Todas as 
empresas na B3 são obrigadas por lei a 
pagar dividendos. O pagamento deve ser 
feito ao menos uma vez por ano. 

Muitas pessoas acham que as em-
presas são obrigadas a distribuir pelo 
menos 25% dos lucros em forma de di-
videndos. Isso está mais ou menos certo.

O fato é que as empresas podem es-
colher o quanto será distribuído como 
dividendos. Isso é determinado pelo § 
1º do artigo 202 da Lei 6.404/76, mais 
conhecida como a Lei das S/A.

De acordo com a lei, o estatuto 
social da empresa deve indicar qual a 
porcentagem dos lucros que será des-
tinada aos dividendos obrigatórios.

Sendo assim, as empresas não são 
obrigadas a distribuir 25% dos lu-
cros. Se o estatuto for omisso, as em-
presas devem distribuir 50% do lucro 
líquido ajustado.

POR QUE A MAIORIA DAS 
EMPRESAS DISTRIBUI 25%

A ideia de que as empresas devem 
fazer a distribuição de dividendos em 
25% dos lucros, surgiu porque muitas 
empresas escolhem esse percentual. 

De acordo com a Lei das S/A, se o 
estatuto for omisso, mas a assembleia 
geral se reunir para mudá-lo e esta-
belecer os dividendos, eles precisam 

observar esse percentual mínimo.

Em outras palavras, a deliberação 
dos dividendos é livre. No entanto, 
quando isso não ocorre na criação do 
estatuto, o limite mínimo passa a ser 
de 25%, sem alterações. 

As empresas podem ainda reduzir 
a porcentagem de dividendos. Porém, 
os investidores que não concordarem 
com isso, terão o direito de retirar o 
investimento. 

Nesse caso, a empresa teria um de-
sembolso de caixa. Afinal de contas, ela 
teria que pagar pelas ações dos acionis-
tas que quisessem sair da empresa.

Por isso, o mais comum no mercado 
passou a ser o percentual de 25%. As 
empresas, que surgiram antes da lei de 
1976, podem optar por um dividendo 
menor que 25%. Nesse caso, elas não 
precisam pagar o direito de retirada.

Mesmo assim, a maior parte das 
empresas optou por ficar com os 
25%. Isso porque, as que oferecem 
menos dividendos não costumam 
atrair tanto a atenção.

Sendo que as empresas listadas 
na bolsa disputam bastante a atenção 
dos investidores. Logo, os 25% costu-
mam ser usados para que as empre-
sas sejam atrativas. 

AS EMPRESAS PODEM DEIXAR 
DE PAGAR O DIVIDENDO MÍNIMO 
OBRIGATÓRIO?

Uma dúvida muito comum entre 
os investidores é se as empresas po-
dem ficar sem pagar o dividendo mí-
nimo obrigatório. Sim, as empresas 
podem ficar sem pagar dividendos 
em um exercício social.

Essa situação pode ocorrer quan-
do a empresa entende que os divi-
dendos não são compatíveis com a 
sua situação financeira. Nesse caso, o 
dinheiro que não foi distribuído pode 
ficar em uma reserva especial.

Se a empresa não precisar usar o 
dinheiro, ele é distribuído aos acio-
nistas quando a empresa estiver com 
uma situação melhor.

Pode acontecer ainda da empresa 
optar por reinvestir no próprio cres-
cimento. Ou seja, ao invés de distri-
buir aos acionistas, ela pode investir 
em si mesma.

Neste caso, ela pode investir, por 
exemplo, em projetos de expansão, 
aquisição de novos espaços e com-
pra de máquinas. As small caps, por 
exemplo, costumam optar por rein-
vestir ao invés de distribuir.

Mas os dividendos costumam ser 
uma forma de atrair os investidores. 
Desse modo, muitas empresas optam 
por distribuir muitos dividendos.

DIVIDENDOS  
OBRIGATÓRIOS,  
MÍNIMOS E FIXOS

Os dividendos obrigatórios são o 
percentual de lucro que deve ser dis-
tribuído como dividendos. Tanto os 
dividendos mínimos, quanto os fixos, 
devem estar no estatuto da empresa.

Sendo assim, o estatuto deve 
quantificar ambos. Sendo que eles 
podem ser em percentual do capital 
ou o do valor nominal da ação.

Nos dividendos fixos, o lucro que 
for igual ou menor que o estabeleci-
do, deverá ser dividido entre os acio-
nistas preferenciais. Nesse caso, os 
acionistas ordinários não recebem. 

Porém, se o lucro passar o valor 
definido, os preferenciais não partici-
pam dos lucros remanescentes. Dessa 
forma, o valor será distribuído ape-
nas para os ordinários.

Por fim, nos dividendos mínimos, 
essa divisão é diferente. Se ocorrer 
uma sobra nos lucros, o dividendo é 
dividido de forma proporcional entre 
os ordinários e preferenciais.
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Retomada econômica para o setor de mídia 
e entretenimento já é realidade no Brasil
Com o reaquecimento do mercado e o anúncio das datas de festivais, 
o I Hate Flash, coletivo carioca de produções audiovisuais, já triplicou 
seu faturamento na comparação com o do ano anterior

A pandemia exerceu um impacto 
gigantesco no setor de mídia e entre-
tenimento no último ano. A receita 
global total do setor caiu 3,8% em 
2020, um total de US$ 81 bilhões, a 
maior retração da história segundo a 
Pesquisa Global da Consultoria PwC 
(Pricewaterhou-se Coopers). Já os in-
vestimentos em mídia publicitária sa-
íram de R$ 54,3 bilhões em 2019 para 
R$ 49 bilhões em 2020, uma queda de 
9,8%, de acordo com dados da Kantar 
Ibope Mídia. Contudo, à medida que 
os países ao redor do mundo saem 
do lockdown e as taxas de vacinação 
aumentam, a previsão é de um cres-
cimento anual de 6,5% em 2021 e de 
6,7% em 2022.

Os maiores destaques na compo-
sição da alta do 2º trimestre de 2021 
foram os serviços de informação e 
comunicação, que cresceram 2,5% 

como reflexo do reinvestimento dos 
clientes em marketing e mídia digital. 
“O crescimento da mídia digital nesse 
período suavizou o golpe para a in-
dústria como um todo e, felizmente, 
desde junho já estamos recebendo 
diversos pedidos de orçamento para 
campanhas em formato online, prin-
cipalmente vídeos no estilo Tik Tok”, 
conta Clara Castro, sócia do I Hate 
Flash, coletivo carioca de produções 
audiovisuais.

A publicidade continua sendo 
também uma intensiva geradora de 
empregos. Em 2019, segundo dados 
mais recentes da Relação Anual de In-
formações Sociais (RAIS), o setor em-
pregava cerca de 400 mil pessoas, di-
reta ou indiretamente. “O último ano 
foi um período de muitas incertezas. 
Não sabíamos quando seria possível 
chamar nossos fornecedores e cola-

boradores para voltar à ativa e, con-
sequentemente, ajudá-los financei-
ramente. A retomada do setor é uma 
excelente notícia que com certeza vai 
dar um gás para toda a equipe”, apon-
ta. Com o reaquecimento do mercado 
e o anúncio das datas de festivais, o 
I Hate Flash já triplicou seu fatura-
mento na comparação com o do ano 
anterior.

Patrik Cornelsen, diretor da curi-
tibana Planeta Brasil Entretenimento, 
uma das maiores empresas de shows 
e entretenimento do país, conta que, 
após uma paralisação quase que total 
do segmento, as expectativas para os 
próximos meses são boas. “Depois de 
um caos interminável, estamos vendo 
os resultados positivos da vacinação, 
que aos poucos vai melhorando o pa-
norama da pandemia no Brasil, além 
de possibilitar que as produtoras pos-

RockinRio – Wesley Allen
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sam começar a planejar os próximos 
meses e, principalmente, o ano de 
2022. Já vemos uma movimentação 
nos teatros e casas de shows, além 
dos grandes festivais musicais do 
Brasil anunciando novas datas”, diz.

Com a reabertura gradual do setor, 
a Planeta Brasil já iniciou o desenvol-
vimento de uma programação intensa 
para os próximos meses. “Lógico que 
ainda precisamos de muita cautela, se-
guindo os passos da pandemia e as re-
gulamentações locais, mas o momento 
nos permite pensar nos próximos pro-
jetos com um pouco mais de certeza. 
No ano de 2020, o mercado do entrete-
nimento passaria por um dos períodos 
mais efervescentes e positivos de sua 
história, mas tudo isso foi paralisado. 
Vamos demorar um pouco para atingir 
os níveis pré-pandemia, pois muitas 

empresas fecharam e profissionais 
mudaram de ramo, mas esta-mos 
vendo uma luz no final do túnel. Para 
2022, pretendemos promover os nos-
sos grandes eventos e festivais, come-
çando pelo CarnaVibe, considerado o 
maior pré-carnaval eletrônico do país, 
além de realizar os shows que tivemos 
que cancelar por causa da pandemia, 
entre eles o da banda jamaicana The 
Wailers, que será realizado no mês de 
janeiro”, explica o diretor da Planeta 
Brasil.

Para completar, Patrik Cornelsen 
acredita que a pandemia vai deixar 
várias lições para o mercado de sho-
ws e eventos. “Veremos um mercado 
ainda mais organizado e profissional. 
Questões relacionadas a higiene, por 
exemplo, nunca mais serão deixadas 
de lado. Tenho certeza de que vere-

mos, também, um público muito mais 
educado, que entenderá com mais 
facilidade a importância de seguir 
as normas dos eventos, melhorando 
a experiência de todos. Além disso, 
acredito que o nosso trabalho será 
muito mais valorizado. Depois de 2 
anos de muitas perdas, vislumbro o 
público dando importância ao setor, 
entendendo o valor de cada ação. No 
pré-pandemia, por exemplo, em mé-
dia 20% dos ingressos eram corte-
sias. Por qual motivo ninguém pede 
cortesia para um médico? Essa prá-
tica com certeza irá diminuir muito, 
pois não imagino as pessoas pedindo 
para entrar de graça em um evento 
após toda as dificuldades que tivemos 
que superar. Enfim, acredito que tere-
mos uma conexão ainda mais intensa 
entre produtoras, artistas e público”, 
completa o empresário.

UMA HISTÓRIA
CONSTRUÍDA

SONHOS.
POR

Sonhos que começaram há 58 anos e, desde então,  

têm se concretizado e transformado a vida de milhares  

de pessoas. Assim, o Grupo Patrimar é uma das maiores 

incorporadoras do Brasil, trazendo tecnologia, inovação  

e sustentabilidade a cada projeto. Seguimos sonhando 

os sonhos de cada cliente, realizando e construindo uma 

história pautada cada vez mais pela solidez e confiança.

R$ 820  
MILHÕES

63 % DE  
CRESCIMENTO

2,5  
MILHÕES 

MAIS DE 
 35 MIL

EM VENDAS 
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Grupo Patrimar

*Até outubro/2021
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• Proposta de alteração ocorreu após reuniões entre a ANAV  
e vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia 

• Medida visa estimular atividade econômica em São Paulo, melhorando a arrecadação 
• Mudanças também precisam tornar o Detran-SP mais competitivo

A Assembleia Legislativa de São 
Paulo votará até o mês de dezembro 
a proposta orçamentária do governo 
estadual que contém a redução da 
alíquota do IPVA das locadoras de ve-
ículos para 1%. A iniciativa do Estado 
surgiu após duas rodadas de con-
versações entre o governo paulista, 
lideradas pelo vice-governador Ro-
drigo Garcia e a Associação Nacional 
de Empresas de Aluguel de Veículos 
e Gestão de Frotas (ANAV), segundo 
informou o presidente executivo da 
entidade, Paulo Saab. O projeto de lei 
em tramitação no Legislativo paulista 
prevê a extensão do benefício tam-
bém para 2023 e 2024. 

O objetivo do governo, segundo 
Saab, revelado pelo vice Rodrigo Gar-
cia, é o de, com o incentivo, haver es-
tímulo para um aumento da frota de 
locadoras de veículos registrada no 
Estado, elevando consequentemente 
a arrecadação, além de estimular tam-
bém a economia paulista. 

“O Estado de São Paulo é um gran-
de mercado para empresas de aluguel 
e gestão de frotas, ainda com potencial 
de crescimento. A redução do imposto 
é um importante estímulo para o nos-
so segmento, permitindo uma maior 
flexibilidade para as empresas de lo-
cação, dentro de seu livre arbítrio de 
tomada de decisões. O governo enten-
deu que desta maneira é possível ofe-
recer melhores condições para a gera-
ção de negócios no Estado, permitido 
que novos recursos possam ser rein-
vestidos na região. É um ciclo virtuoso 

para o Estado e sua população”, afirma 
o presidente da ANAV. 

Ainda segundo Saab, o vice-go-
vernador considerou importante au-
mentar a competitividade do Detran 
paulista junto a órgãos semelhantes 
de outros estados, onde as taxas e 
prazos de licenciamento são melhores 
do que os de São Paulo, conforme le-
vantamento efetuado pelo Palácio dos 
Bandeirantes a pedido da ANAV. 

O registro de veículos de locação 
em São Paulo pode aumentar ainda a 
arrecadação de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços). 
Atualmente, carros fabricados no Es-
tado e licenciados em outras unidades 
da federação têm a alíquota de ICMS 
dividida. Sendo competitivo, o gover-
no pode buscar arrecadar a totalidade 

do imposto, incrementando a sua re-
ceita. São Paulo possui atualmente 29 
unidades industriais dedicadas à fa-
bricação de veículos no seu território, 
segundo dados do InvesteSP. 

“Outro benefício para o Estado é 
a revenda dos veículos de empresas 
de aluguel e gestão de frota. Como os 
clientes têm preferência por veículos 
mais novos, o tempo médio de um 
carro de locação para pessoas físicas 
é de 20 meses. Após este período, este 
ativo é desmobilizado, reinserindo o 
veículo no mercado, passando a pa-
gar a alíquota normal de IPVA, de 4%, 
sem mencionar os benefícios para 
empresas que comercializam semi-
novos, bancos que atuam em finan-
ciamento de veículos, seguradoras e 
demais segmentos desta cadeia”, afir-
ma o executivo.

Proposta Orçamentária do Estado  
de São Paulo para 2022 reduz IPVA de 
veículos de locadoras de 4% para 1%
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“Em uma safra totalmente trans-
corrida em meio aos desafios implan-
tados pela pandemia da Covid-19 e às 
adversidades climáticas, a cafeicul-
tura brasileira se mostrou resiliente 
e, uma vez mais, apresentou-nos ca-
fés espetaculares”. Essa é a avaliação 
da diretora da Associação Brasileira 
de Cafés Especiais (BSCA), Vanusia 
Nogueira, ao anunciar, hoje, 18 de 
novembro, os vencedores do Cup of 
Excellence - Brazil 2021, principal 
concurso de qualidade do mundo 
para o produto, que a entidade realiza 
em parceria com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Inves-
timentos (Apex-Brasil) e a Alliance 
for Coffee Excellence (ACE).

 A fila da qualidade exposta por 

ela foi encabeçada pelo produtor Vi-
tor Marcelo de Queiroz Barbosa, com 
seu lote produzido na Fazenda Ca-
choeira, em Carmo do Paranaíba, na 
Denominação de Origem Região do 
Cerrado Mineiro, que recebeu 90,50 
pontos do júri internacional, na esca-
la de zero a 100 da competição, e foi 
eleito o melhor café especial do Brasil 
na safra 2021.

A amostra inscrita por Luiz Paulo 
Dias Pereira e Outros, produzida na 
Fazenda do I.P., em Carmo de Minas, 
na Denominação de Origem Manti-
queira de Minas, veio na sequência, 
com 90,14 pontos, e, junto com o 
campeão, foram considerados “cafés 
presidenciais” do Cup of Excellence - 
Brazil 2021.

No total, o concurso teve 29 ven-
cedores – amostras que obtiveram 
nota igual ou superior a 87 pontos na 
Fase Internacional –, oriundos de sete 
origens produtoras do país: Chapada 
Diamantina (BA), Indicação de Proce-
dência Matas de Minas, Média Mogia-
na (SP), Montanhas do Espírito Santo, 
Sul de Minas, além das Denominações 
de Origem Região do Cerrado Mineiro 
e Mantiqueira de Minas.

Também foram eleitos nove 
“Campeões Nacionais”, que rece-
beram notas entre 86,00 e 86,99 
pontos. Esses cafés são originários 
da Indicação de Procedência Alta 
Mogiana (SP), Chapada Diamanti-
na (BA), Denominação de Origem 
Mantiqueira de Minas, Indicação de 

Café especial do Cerrado Mineiro vence 
o Cup of Excellence – Brazil 2021
Com 90,5 pontos, lote produzido por Vitor Marcelo de Queiroz Barbosa, na Fazenda 
Cachoeira, em Carmo do Paranaíba, é o melhor café especial brasileiro da safra 2021
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* Dólar a R$ 5,524, conforme fechamento 
de 17 de novembro de 2021.

Procedência Matas de Minas e Mon-
tanhas do Espírito Santo.

O guatemalteco Eduardo Ambro-
cio, juiz principal do Cup of Excellen-
ce – Brazil 2021, também enalteceu 
o profissionalismo dos produtores 
nacionais, que cultivaram grãos ex-
cepcionais mesmo diante dos desa-
fios enfrentados. “Encontramos cafés 
maravilhosos, com qualidade excep-
cional. As provas são cada vez mais 
complexas porque há melhores cafés, 
com variedades e perfis diferentes e 
isso se refletiu na diversidade das be-
bidas. Muito obrigado aos produtores 
brasileiros por produzirem esses ca-
fés excepcionais”, destaca.

A opinião é compartilhada pelo 
jurado internacional Lloyd Thom, da 
empresa Cam-pos Coffee, da Austrá-
lia. “Amo fazer cupping do Cup of Ex-
cellence Brazil. É sempre uma opor-
tunidade maravilhosa para redefinir 
minhas ideias e impressões dos sabo-
res que um café brasileiro pode apre-
sentar. Os frutos cultivados na ‘Nação 
do Café’ possuem variedade infinita 
de sabores e nos proporcionam dife-
rentes experiências. São realmente de 
primeira classe e continuam a evoluir 
e a transcender minhas noções do 
que é o café brasileiro”, revela.

PRÓXIMAS ETAPAS

Os 29 vencedores ganharam o di-
reito de participar de um leilão, via 
internet, no dia 20 de dezembro. Nes-
se pregão, os principais compradores 
do mundo disputarão os melhores 
cafés brasileiros da safra 2021 e os 
valores alcançados são bem superio-
res ao mercado convencional. O preço 
de abertura de cada lote é de US$ 5,50 
por libra-peso, o que equivale a cerca 
de *R$ 4.020 por saca de 60 kg.

O concurso também colocará à 
venda os Campeões Nacionais, en-
tre os dias 10 e 21 de dezembro, ao 
preço de abertura de US$ 4,50 por 
lb-peso, ou aproximadamente *R$ 
3.290 por saca.

Esta edição inovou, ainda, ao 
aumentar a possibilidade de ne-
gociação. Além dos vencedores e 
campeões nacionais, as 37 amos-
tras seguintes na classificação, que 
obtiveram nota igual ou maior que 
86 pontos na Fase Nacional, foram 
denominadas Brazil Select e estão à 
venda, desde 21 de outubro – até 5 
de dezembro –, em um marketplace 
desenvolvi-do pela empresa MCul-
tivo, ao valor de US$ 4,20 por libra-
-peso (*R$ 3.070 por saca).

BRASIL. THE COFFEE NATION

O Cup of Excellence – Brazil 2021 
integra as ações do projeto setorial 
“Brazil. The Coffee Nation”, desen-
volvido pela BSCA e pela Apex-Brasil 
com foco na promoção comercial do 
produto brasileiro no mercado ex-
terno. O objetivo é reforçar a imagem 
dos grãos nacionais em todo o mundo 
e posicionar o país como fornecedor 
de alta qualidade, com utilização de 
tecnologia de ponta decorrente de 
pesquisas realizadas.

  A vigência do atual projeto 
se dá até março de 2023 e tem como 
mercados-alvo: I) Canadá, Estados 
Unidos, China, Coréia do Sul, Japão, 
Alemanha, Espanha, Polônia, Reino 
Unido, Turquia, Emirados Árabes Uni-
dos e Arábia Saudita para os cafés crus 
especiais; e II) Canadá, China, Emira-
dos Árabes Unidos, Chile, Portugal e 
Estados Unidos para os produtos da 
indústria de torrefação e moagem.

O projeto visa, ainda, expor os 
processos exclusivos de certificação e 
rastreabilidade adotados na produção 
nacional de cafés especiais, eviden-
ciando sua responsabilidade socio-
ambiental e incorporando vantagem 
competitiva aos produtos brasileiros.
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Há 70 anos
inovando para
o campo colher os  
melhores resultados.

Nascemos para estar ao lado do produtor rural 
mineiro. São sete décadas fazendo parte dessa 
história, com apoio, capacitação e sempre levando  
informação, tecnologia e técnicas de sustentabilidade 
ao campo. Estamos na vida de quem planta  
desenvolvimento para colocar alimento na mesa  
de milhões de pessoas. Representamos os interesses 
do agro de Minas Gerais no Brasil e no exterior.  
 E vamos continuar sempre juntos. Porque nossas  
raízes são as mesmas e estão cada vez mais fortes.

Sistema FAEMG 70 anos. Promovendo  
a evolução do campo todos os dias.

www.sistemafaemg.org.br
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Posse da nova diretoria do Sistema 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal do Sistema FAEMG 
tomou posse para o mandato 2021/25

As sensações eram de dever cum-
prido com eficiência e de perspecti-
vas arrojadas para os planos futuros. 
A cerimônia de posse do Sistema FA-
EMG/SENAR/INAES/Sindicatos foi 
promovida, ontem. O atual presiden-
te, Roberto Simões, falou de sua traje-
tória de contribuições ao agronegócio 
mineiro. E o presidente eleito, Antô-
nio Pitangui de Salvo, elencou a gran-
diosidade da diversidade do setor no 
estado e suas metas para cumprir o 
desafio à frente do Sistema, após assi-
nar o termo de posse, representando 
a nova diretoria. 

“Este Sistema FAEMG moderno, di-
versificado, eficiente e de baixo custo, 
garantido pelo controle financeiro, é 
o legado que deixo ao fim desta ‘tra-
vessia’, termo que gosto de citar tendo 
Guimarães Rosa como referência. Fo-

mos protagonistas do primeiro salto 
da agricultura. E acreditamos que as 
gerações futuras conduzirão o segundo 
grande salto, desta agricultura 5.0, que 
será  inovadora, digitalizada, sustentá-
vel, com o uso de bioinsumos e conec-
tividade. Isto vai acontecer porque na 
nossa nova diretoria, seu líder é enge-
nheiro agrônomo, filho de engenheiro 
agrônomo e pai de engenheiro agrô-
nomo. Antônio tem passado, presente e 
futuro, igual a nossa agricultura...”

Roberto Simões,  
presidente do Sistema FAEMG

“O passado é inspiração, o presente 
é um ponto de partida para o futuro. O 
que nos aguarda é o futuro. Devemos 
nos tornar parceiros do tempo futuro... 
Coragem, determinação, empenho e 
persistência. Somos legítimos parcei-

ros do novo tempo que começa. E, se 
não estivermos juntos, em prol da nos-
sa causa, não poderemos nos defen-
der... Inovar é ser diferente, é praticar 
ação transparente. Viva a classe pro-
dutora rural! Que Deus nos ilumine!”

Antônio Pitangui de Salvo,  
presidente eleito do Sistema FAEMG

Também destacaram os feitos da 
diretoria atual e as perspectivas em 
relação à nova gestão, o diretor geral 
do SENAR Nacional, Daniel Carrara, a 
secretária de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Ana Ma-
ria Valentini; o presidente do Incra, 
Geraldo Melo Filho, representando 
a ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina; 
e o governador de Minas Gerais em 
exercício, Paulo Brant.

Rafael Mota
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Presidente:  
Antônio Pitangui de Salvo

Primeiro Vice-Presidente 
Secretário:  
Weber Bernardes de Andrade

Primeiro Vice-Presidente  
de Finanças: 
Renato José Laguardia de Oliveira

Segundo Vice-Presidente 
Secretário:  
Patrick Brauner Resende Silva

Segundo Vice-Presidente  
de Finanças:  
Thiago Bianchi Silveira

Vice-Presidentes:  
Antônio Jeferson Soares Gonçalves, 
Carlos Márcio Guapo, Domingos 
Frederico Netto, Frank Mourão 
Barroso, Geraldo Cézar Barcelos 
Júnior, Jane Guimarães Campos 
Fonseca, José Alfredo Quintão Furtado, 
José Avelino Pereira Neto, José Éder 
Leite, Marion Ferreira Gomes Olivier 
de Paula Campos, Ornelas Rodrigues 
Borba, Paulo Henrique de Souza Lino, 
Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, 
Rodrigo Viana Lorentz

Suplentes da Diretoria: Henrique 
Gonçalves Pires, Márcio Eugênio Leite 
de Castro, Paulo Tolentino Pereira, 
Igor Pimenta Guimarães, Everaldo 
Souza Silva, Carlos Roberto de Paiva, 

Helder Braga de Melo, Hilton Antônio 
Dornela, Marcelo Luiz Silva Oliveira, 
José Davi Ervilha, Paulo Alves 
Cardoso, Klécila Rejane Portes Reis, 
Renata Guimarães Teixeira Borges, 
José Eustáquio Vilaça de Oliveira, 
Márcio Vitela Martins, Luiz Humberto 
Gonçalves Reis, Hercília Andréa 
Sanches Faria, Inácio Lins de Resende 
Reis, Márcio Lúcio Paiva de Paula 
Pinto, Valdemir Rabelo de Rezende

Conselho Fiscal: Altomirando Viegas 
de Carvalho Neto, Leodito Luiz de 
Faria, Wanderlei dos Santos Ribeiro

Suplentes do Conselho Fiscal: Carlos 
Eugênio Lana, Jadir Maurício Lanza 
Rabelo, Roberto de Castro Teixeira

Rafael Mota
O NOVO PRESIDENTE

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

Engenheiro agrônomo, formado pela UFV, 
e pecuarista de corte. Trabalha com Siste-
mas de Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF), e dentro do protocolo Carne 
Carbono Neutro (CCN).

Atua como presidente da Câmara Seto-
rial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), da Comissão Na-
cional de Pecuária de Corte da CNA e do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Curve-
lo, e também é vice-presidente da FAEMG.

Filho de Antonio Ernesto de Salvo, fun-
dador do Sindicato Rural de Curvelo, ex-
-presidente da FAEMG (1987-1990) e da 
CNA (1990 -1996 e 1999-2007). Em sua 
homenagem, foi batizado o Instituto do 
Sistema FAEMG voltado para o estímulo 
da pesquisa e inovação no campo, o INAES 
– Instituto Antonio Ernesto de Salvo.

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

Composição da diretoria da FAEMG – 2021/2025
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Mesa principal

O governador de Minas em exercício Paulo Brant durante o seu pronunciamento

Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ana Maria Valentini

Dep. Antônio Carlos Arantes - Vice-Presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas

Fotos: Rafael Mota
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Antônio De Salvo assinando o Termo de Posse 
como Presidente da FAEMG

Público presente ao evento de posse da diretoria da FAEMG

Público presente ao evento de posse da diretoria da FAEMG

Discurso do ex-Presidente da FAEMG Roberto Simões

Fotos: Rafael Mota
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Um minuto para meia noite

Jornalista, Escritor 
– Presidente 
da AMULMIG 
– Academia 
Municipalista de 
Letras de Minas 
Gerais

CESAR VANUCCI

Glasgow, Escócia, novembro 
de 2021. Falta um minuto para 
meia noite, momento fatídico 
nas previsões científicas para 
catástrofes inimagináveis. O 
alerta da Ciência ecoa em to-
dos os cantos deste Planeta, tão 
maltratado pela insensatez hu-
mana. Todas as avaliações em 
torno do aquecimento global 
mostram que as calamidades 
anunciadas não são tão aterro-
rizantes quanto a gente consiga 
imaginar, mas muito mais apa-
vorantes do que a gente jamais 
conseguiria supor. 

O encontro histórico aglutina li-
deranças políticas, cientistas re-
nomados, representantes qua-
lificados de todos os setores da 
sociedade engajados no esforço 
global de fazer deste um mundo 
melhor para todos. 

O tom do evento, com seus de-
bates, depoimentos, relatórios 
técnicos, compromissos, acor-
dos, foi dado pelo anfitrião, Pri-
meiro Ministro do Reino Unido, 
Boris Johnson. Ele fez sugestiva 
comparação dos graves desa-
fios confrontados pela espécie 
humana na atualidade com as 
missões fictícias enfrentadas 
pelo “seu compatriota” James 
Bond, afirmando, de forma so-
lene, que as tragédias previstas 
não são fruto de enredo cinema-
tográfico. “A máquina apocalíp-
tica é real” –proclamou.  “Esta-
mos a um minuto da meia noite 
e precisamos agir mais. Se não 
fizermos nada hoje, será muito 
tarde para os nossos filhos fa-

zerem algo no futuro. Todas as 
promessas serão um blábláblá, 
a ira e impaciência do mundo 
serão incontestáveis” – comple-
tou o dirigente do Reino Unido, 
referindo-se a declarações da 
jovem sueca Greta Thunberg. 
Esta ativista, participando em 
Glasgow, de manifestações 
populares, adquiriu notorie-
dade mundial com conclama-
ções endereçadas sobretudo 
às novas gerações, em prol de 
providências urgentes capazes 
de redefinirem os rumos dos 
acontecimentos, no que toca às 
mudanças climáticas. 

O pronunciamento mais espe-
rado pelos convencionais, na 
sessão de abertura do certame 
de Glasgow foi o do presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden. 
Em suas palavras, ele procurou 
dar um protagonismo inédito 
aos Estados Unidos. Segun-
do ele seu país faz questão de 
mostrar “que não só está de 
volta à mesa, mas pretende li-
derar pelo exemplo, o que nem 
sempre foi o caso”. “A mudan-
ça climática está destruindo o 
mundo”, assinalou o dirigente 
da Casa Branca, reconhecendo 
que seu país é o maior emis-
sor de gases poluentes. “Esta-
mos em um ponto de inflexão 
da História (...). Nenhum de 
nós pode escapar do pior que 
ainda está por vir se não con-
seguirmos fazer frente a este 
momento”, acrescentou. 

Joe Biden deu ciência das estra-
tégias que os EUA pretendem 

colocar em andamento para ze-
rar seu saldo de emissões. En-
fatizou ainda que os “Estados 
Unidos irão contribuir para que 
países em desenvolvimento se 
adaptem e façam frente as mu-
danças climáticas.” Lembrou 
ainda tratar-se de demanda an-
tiga que se acentuou durante o 
distanciamento americano do 
cenário multilateral no gover-
no Trump. 

Alcançou forte repercussão o 
desabafo do Secretário Geral 
da ONU, o português Antônio 
Guterres, exprimindo, com toda 
certeza, o sentimento reinante 
na COP26: “Chega de tratar a 
natureza como toalete. A hu-
manidade está cavando a pró-
pria sepultura. É hora de dizer 
chega, pois os últimos seis anos 
foram os mais quentes já regis-
trados e o vício por combustí-
veis fósseis está empurrando 
a humanidade para a beira do 
abismo”.  Ele chamou atenção 
ainda para a circunstância de 
que “o aumento do nível do 
mar já dobrou nos últimos 30 
anos, que os oceanos estão 
mais quentes do que nunca e 
que áreas da Floresta Amazô-
nica já emitem mais carbono do 
que absorvem.” Explicou que as 
propostas dos governos pode-
rão levar o mundo a um aumen-
to calamitoso da temperatura 
para 2,7 °Celsius.   

Aí está o implacável diagnósti-
co. Reclama ação pronta e efi-
ciente. Agora. Já. A inação equi-
vale a uma sentença de morte.

“A humanidade está cavando a sua própria sepultura”.
Antonio Guterres, Secretário Geral da ONU

5 0
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COP 26 deixou de estabelecer soluções 
concretas para a descarbonização do setor 
energético global
Dois pontos deveriam ser considerados: livrar o Brasil do uso do 
carvão na geração termelétrica e garantir o acesso às cidades, indo 
além na discussão sobre a descarbonização dos veículos

Foram meses de dúvidas sobre 
a realização da 26ª Conferência das 
Partes (COP26), encon-tro anual pro-
movido pela Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC, em inglês), onde os 
países debatem e procuram firmar 
acordos para o enfrenta-mento às 
mudanças climáticas. A pandemia de 
Covid-19 seria um impeditivo para a 
concretização do encontro este ano, 
como ocorreu em 2020? Não foi, mas 
as incertas condições de planejamen-
to e realização do evento acabaram 
por afetar a participação de países 
com me-nos recursos financeiros. Um 
compromisso mundial deixa de ter 
justa representatividade se os mais 
afetados têm dificuldades em compa-

recer aos debates e definições. Neste 
contexto, é louvável que a participa-
ção da sociedade civil brasileira na 
conferência tenha se mostrado sólida 
– o Instituto de Energia e Meio Am-
biente (IEMA) também esteve pre-
sente em Glasgow, Escócia. 

Desta vez, além de acompanhar 
as discussões - como propôs na edi-
ção anterior -, o IEMA se somou aos 
debates na Zona Azul da conferência, 
restrita a quem tem credencial, prin-
cipalmente no Brazil Climate Action 
Hub (pavilhão coordenado por orga-
nizações da sociedade civil brasileira) 
e também fora da conferência, na Cú-
pula dos Povos pela Justiça Climática 
(People's Summit For Climate Justice). 

Presente pela segunda vez na COP, o 
IEMA busca acompanhar as discus-
sões e resoluções referentes à descar-
bonização do Setor de Energia, com 
foco na matriz elétrica e nos transpor-
tes. Ambas as áreas têm ligação direta 
com as condições de desenvolvimento 
social tocando no acesso à energia, no 
direito à cidade, no custo de vida e na 
quantidade e qualidade dos empregos. 
Questões, portanto, relacionadas à jus-
tiça climática.

A respeito da geração de energia 
elétrica, o texto final do Pacto Climá-
tico de Glasgow trocou a proposta 
inicial de “descontinuidade do uso 
do carvão até 2030”, que não teve 
consenso, por “reduzir o uso do car-

5 1
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vão”. O combustível é empregado há 
cerca de 200 anos desde a Revolução 
Industrial e esta foi a primeira vez 
que a principal causa das mudanças 
climáticas induzidas pelo homem es-
teve presente no texto final. Índia e 
China pressionaram pelo enfraque-
cimento do documento. A velocidade 
dessa transição, deixada em aberto, 
será determinante ao alcance do 
desejado cenário de contenção do 
aquecimento em até 1,5o C previsto 
no Acordo de Paris. 

A matriz elétrica brasileira tem 
apenas cerca de 2% de carvão na 
composição de sua capacidade ins-
talada. O esforço de uma transição 
energética justa com a eliminação 
dessa fonte no Brasil seria, portanto, 
muito menor do que nos países alta-
mente dependentes dela. No entanto, 
o Governo Federal caminha na con-
tramão dessa discussão, com um pla-
no de expansão do carvão mineral até 
2050. Vale lembrar que o Brasil tem 
um enorme potencial ainda pouco 
explorado de fontes renováveis, prin-
cipalmente a geração solar e eólica. 
Graças à posição geográfica do país, 
os níveis de radiação solar nos locais 
menos favoráveis ao uso de sistemas 
fotovoltaicos ainda são melhores do 
que em países europeus com, atual-
mente, as maiores capacidades insta-
ladas de energia solar. Em resumo, o 
desafio da transição no setor elétrico 
não é técnico. Mas, sim, político.

No temático Dia do Transporte da 
COP26, ocorrido em 10 de novembro, 
uma aliança formada por uma cente-
na de signatários, entre eles países 
e empresas, estabeleceu o trabalho 
para que apenas caminhonetes e 
automóveis novos de zero emissão 
sejam produzidos a partir de 2035. 
Trata-se de uma clara sinalização de 
avanço, mas insuficiente para endere-
çar a urgência climática e os perver-
sos padrões de mobilidade urbana, 
especialmente nos países em desen-
volvimento. A eletrificação do trans-
porte é necessária para o atingimento 
das me-tas climáticas, no entanto, fo-

car exclusivamente nela mostra a fal-
ta de um impulso por uma mobilida-
de verdadeiramente sustentável. Esta 
deveria considerar todos os pilares: 
social, ambiental e econômico. Assim, 
é temerário deixar em segundo plano 
o (re)planejamento urbano e os mo-
dos ativos e coletivos de transporte.

A pandemia demonstrou mundo 
afora que é possível reduzir drastica-
mente e abruptamente as emissões 
do transporte ao evitar o desloca-
mento por meio de automóveis. Além 
de direcionar esforços para uma mu-
dança tecnológica que levará anos a 
ser introduzida e décadas para ser 
plenamente adotada, para isso deve-
ríamos estar vertendo mais energia 
a fim de viabilizar as opções pronta-
mente disponíveis e que trarão be-
nefícios imediatos na qualidade de 
vida nas cidades. Enquanto espera-
mos anos para os prometidos novos 
“hardwares” do transporte, livres 
de combustíveis fósseis, podemos 
imediatamente mudar o “software”, 
promovendo uma lógica de mobi-
lidade urbana de baixo carbono e a 
redução da poluição do ar. Celebra-
mos a aceleração do passo da transi-

ção energética nos transportes, mas 
esperamos que seja evidente uma 
maior preocupação com o bem-viver 
nas cidades na próxima conferência. 
O tema dos transportes, de maneira 
específica, sequer figurou no texto 
final de Glasgow.

Diante de tamanho desafio, a atu-
ação da sociedade civil brasileira se 
destaca como ponto positivo. Repre-
sentantes de comunidades indígenas, 
quilombolas, ambientalistas, organi-
zações, governos estaduais e munici-
pais estiveram presentes expondo os 
problemas locais e debatendo formas 
de se conectar com as soluções glo-
bais e, também, mostrando o poten-
cial que têm para mitigar e capturar 
emissões. É essencial que sejam tra-
zidas à tona as particularidades do 
Brasil para que se possa planejar e 
implementar ações climáticas com o 
maior nível de ambição possível e de 
maneira convergente com o progres-
so social. O Brasil entrou e saiu da 
COP26 com uma imagem de vilão do 
clima. Os desafios nacionais são cla-
ros para que o país retome a rota de 
descarbonização e faça melhor papel 
na próxima edição da conferência.

5 2
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Riscos climáticos são preocupação para 
34% dos empresários brasileiros
O Internacional Business Report (IBR) Sustentabilidade pesquisou 253 empresas 
no Brasil, de um total de mais de 4.600 empresas de 29 países

Ao mesmo tempo em que a Con-
ferência sobre Mudanças Climáticas 
da ONU (COP26) discutiu rumos e 
metas para a sustentabilidade do 
planeta, a pesquisa global realizada 
pela Grant Thornton apontou que 
desde o início da pandemia a susten-
tabilidade, no Brasil, se tornou mui-
to mais importante para 61% e um 
pouco mais importante para 26% 
dos empresários entrevistados. Na 
América Latina, esses índices fica-
ram em 53% e 28%, e globalmente 
em 41% e 30%, respectivamente.

Apesar de ter crescido em im-
portância, somente 34% dos en-
trevistados brasileiros atribuíram 
esse crescimento às preocupações 

com as mudanças climáticas, ape-
nas 1 ponto percentual (p.p.) acima 
dos empresários da América Latina 
(33%) e 5 p.p. a mais do que a média 
global (29%).

Isto mostra que ainda há muito 
que se avançar nessa questão da re-
dução nas emissões de CO² e outros 
gases de efeito estufa em todo o pla-
neta, pois a ONU concluiu, em relató-
rio recente, que não é mais possível 
impedir que o aquecimento global se 
intensifique nos próximos 30 anos, 
com isso, a meta de limitar o aumen-
to a 1,5ºC nas próximas décadas fica 
mais distante.

Na COP26, as discussões segui-

ram no sentido de definir metas 
mais ambiciosas para evitar o agra-
vamento de eventos extremos, como 
ondas de calor, chuvas fortes, secas 
e ciclones tropicais provocadas pelo 
aquecimento, que, segundo o Painel 
Intergovernamental sobre Mudan-
ças Climáticas (IPCC), da ONU, já 
atingem todas as regiões do planeta.

Por outro lado, os resultados da 
pesquisa mostram que o que mais 
estimula os empresários rumo à 
sustentabilidade é melhorar a efici-
ência operacional e reduzir custos, 
item igualmente citado por 48% dos 
entrevistados no Brasil e na Améri-
ca Latina, contra 42% globalmente. 
Melhorar o acesso ao capital e a in-
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vestimentos vem em seguida, é im-
portante para 35% dos brasileiros e 
latino-americanos e 37% do global. 
Por último, o aumento na regula-
mentação e requisitos de relatórios 
não financeiros foi citado por 19% 
dos respondentes (Brasil e América 
Latina) e 32% do global.

Com relação às ações que as em-
presas têm adotado para tornar o 
negócio mais sustentável, 57% dos 
empresários brasileiros afirmaram 
ter desenvolvido uma estratégia de 
sustentabilidade, índice que ficou 
em 47% na América Latina e 43% 
no global; 26% afirmaram buscar 
padrões externos e certificações em 
sustentabilidade – América Latina 
25% e global 16%; indicadores de 
desempenho e definição de metas 
foi opção para 20% (Brasil), 23% 
(América Latina) e 29% (global); e 
ações baseadas em medições ESG 
foram citadas por 15%, 14% e 22%, 
respectivamente.

Outra questão relevante diz res-
peito às barreiras que retardam o 
progresso da sustentabilidade nas 
empresas. Para 51% dos empresá-
rios brasileiros, a principal delas é 
a falta de clareza em torno de novos 
regulamentos/requisitos, que tam-
bém é apontada por 43% dos entre-
vistados na América Latina e 31% 
globalmente. A confusão em torno 
das melhores estruturas de medição 
é outro entrave, citado por 31% dos 
brasileiros e 26% dos latinos, com 
índice global de 25%. Além disso, há 
uma preocupação com os custos das 
ações (Brasil – 25%, América Latina 
– 28%, global – 30%), assim como 
com os benefícios financeiros limi-
tados de cada ação, que preocupam 
16% dos brasileiros, 17% dos latinos 
e 22% globalmente.

“Não há dúvida que o tema sus-
tentabilidade vem ganhando terreno 
nas empresas brasileiras e foi clara-
mente impulsionado pela pandemia 
da covid-19. Porém, a integração 
dos aspectos ESG nos negócios é 

um processo que envolve etapas de 
entendimento e implementação. Os 
resultados da pesquisa demonstram 
que muitos empresários, especial-
mente os brasileiros, sentem falta 
de clareza do que é requisito impor-
tante dentro da sustentabilidade no 
contexto dos seus negócios. Para agi-
lizar e facilitar a construção de parâ-
metros mais concretos, a articulação 
conjunta e colaborativa entre gover-
nos, reguladores e organizações é 
fundamental”, avalia Daniele Barreto 
e Silva, líder de Sustentabilidade da 
Grant Thornton Brasil.

Para ilustrar o atual cenário, a 
executiva cita um estudo da Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC) 
que afirma que os desastres naturais 
são uma ameaça real aos objetivos 
de desenvolvimento nacional e in-
ternacional e reforça a importância 
de neutralizar a emissão de gases 
e manter o aumento da temperatu-
ra média global em 1,5˚C até 2050, 
um dos objetivos da COP26. Aponta, 
ainda, que a interdependência da 
economia mundial e a prevalência 
de cadeias de abastecimento globais 

implicam que danos à infraestrutura 
local ou à capacidade produtiva po-
dem ter impactos econômicos e co-
merciais globalmente. “Em conjunto 
com seus stakeholders e assumindo 
uma atitude construtiva, as empre-
sas precisam buscar mecanismos 
para eliminar as barreiras apontadas 
e avançar na agenda de sustentabi-
lidade, para não ficarem à mercê de 
eventos climáticos e suas consequ-
ências, que podem abalar os negó-
cios”, finaliza.

A marca Grant Thornton, sob a 
qual as empresas-membro forne-
cem serviços de auditoria, tributos 
e consultoria aos seus clientes, está 
entre as cinco maiores organiza-
ções de audito-ria e consultoria nas 
principais economias globais, com 
presença em mais de 140 países. No 
Brasil, a empresa reúne um time de 
mais de 1.200 profissionais, basea-
dos em 11 principais centros de ne-
gócios do país, atendendo empresas 
de todos os setores produtivos nas 
mais variadas etapas de crescimen-
to, desde statups até companhias 
abertas.
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COP 26 chega ao fim em Glasgow 
Texto final traz avanços, mas ainda não garante o cumprimento da meta de 1,5ºC 

A COP 26 chega ao fim e, apesar de al-
guns avanços, ainda nos deixa distantes do 
que seria necessário para garantirmos a 
meta de 1,5 ºC. O texto final da Conferência 
do Clima da ONU cita a eliminação progres-
siva do uso do carvão e dos subsídios aos 
combustíveis fósseis, mas precisávamos de 
mais. O texto também traz avanços para as 
discussões sobre adaptação climática e os 
países desenvolvidos finalmente começam 
a responder aos apelos dos países em de-
senvolvimento por financiamento para li-
dar com o aumento das temperaturas. No 
entanto, muito ainda ficou pendente. 

"O objetivo em Glasgow era encerrar 
a lacuna para 1,5 ºC e isso não aconteceu, 
mas em 2022 as nações terão que voltar 
com metas mais ambiciosas. A única razão 
pela qual conseguimos o que fizemos aqui 
foi porque jovens, líderes indígenas, ati-
vistas e países na linha de frente do clima 
forçaram concessões que foram feitas de 
má vontade. Sem eles, essas negociações 
sobre o clima teriam fracassado completa-
mente", afirmou Jennifer Morgan, Diretora 
Executiva do Greenpeace Internacional. 

Houve reconhecimento de que os pa-
íses em situação de vulnerabilidade estão 
sofrendo per-das e danos reais com a cri-
se climática, mas o que foi prometido até 
agora ainda está longe das necessidades 
dos territórios. Essa questão deve estar no 
topo da agenda dos países desenvolvidos, 
principalmente na COP 27, que será reali-
zada no Egito, ano que vem. A questão é 
que as palavras no texto precisam ser, de 
fato, implementadas pelos países e se tor-
narem ações. 

Com as atuais contribuições apresen-
tadas pelos países, ainda estamos longe 
do 1,5 ºC - um estudo do Carbon Action 
Tracker divulgado na COP, apontou para 
um aquecimento de 2,4 ºC até o final do 
século se todas as metas para 2030 forem 
atingidas. Precisamos aumentar a ambi-
ção ou estaremos colocando milhões de 
vidas em risco. 

O Brasil deixa a Conferência com a as-
sinatura de dois acordos e o compromisso 
de revisar sua NDC no ano que vem - as-
sim como todos os países. "Apesar de mui-
to esforço do governo federal para parecer 
comprometido com o clima e com a pre-
servação da floresta, os dados de desmata-
mento na Amazônia divulgados na última 
sexta-feira mostram que mentira tem per-
na curta", diz Carolina Pasquali, diretora 
executiva do Greenpeace Brasil. "Espera-
mos que essa revisão no ano que vem nos 
traga ambição - a NDC atual, anunciada 
aqui na COP, não fez mais do que nos levar 
de volta aos patamares anunciados pelo 
governo em 2015", completa. 

REVISÃO DAS NDCS 

• Tornar-se carbono neutro até 2050 
e cortar em 50% as emissões até 2030: 
O governo brasileiro sinalizou que a meta 
do carbono neutro deve ser alcançada 
por meio de compensações via mercado 
de carbono, e não pelo corte das emis-
sões de gases de efeito estufa (GEE). Por-
tanto não teremos uma real diminuição 
das emissões, e sim uma concessão para 
que os grandes poluidores continuem 
poluindo por meio da compra de créditos 
de carbono. 

• Redução em 30% da emissão de 
metano até o final da década, em relação 
a 2020, em conjunto com mais de 100 paí-
ses: Para isso o país precisará diminuir seu 
rebanho bovino, principal emissor desses 
gases no Brasil e responsável por mais de 
70% das emissões de metano. 

• Fim do desmatamento até 2030, em 
conjunto com mais de 100 países, com a 
mobilização de 19,2 bilhões de dólares 
para esse esforço: Na prática, essa meta dá 
sinal verde a mais uma década de destrui-
ção da floresta e voltamos para os patama-
res anunciados em 2015. 

Apesar da delegação brasileira dei-
xar de fora a sociedade civil dos espaços 
de negociação da COP, ela se fez presente 
e fez história. Além da maior delegação 
indígena de todos os tempos, contou 
também com a representatividade das 
comunidades tradicionais, juventudes 
e movimentos sociais, como o negro e 
feminista, e organizações não-gover-
namentais. E apesar das dificuldades 
impostas pela pandemia e restrições do 
governo inglês no que foi uma das COPs 
menos acessíveis já existentes, deixou 
seu recado: estamos de olho e não vamos 
descansar!
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O cerrado foi o bioma mais 
devastado por queimadas de 
2000 a 2019, aponta pesquisa
De 2000 a 2019, o cerrado foi o bioma brasileiro mais 
destruído com incidências de fogo em 41% de sua área. 
E dos 76% do que se queimou era vegetação nativa

O incêndio florestal é um ce-
nário preocupante, uma vez que 
o desmatamento provoca danos 
irreversíveis a natureza. 

O cerrado é um tipo de savana 
tropical que só existe no Brasil e 
que acolhe a maior diversidade de 
gramíneas do mundo.

De 2000 a 2019, o cerrado foi 

o bioma brasileiro mais destruído 
com incidências de fogo em 41% 
de sua área. E dos 76% do que se 
queimou era vegetação nativa.

O incêndio florestal é um ce-
nário preocupante, uma vez que 
o desmatamento provoca danos 
irreversíveis a natureza.

O cerrado é um tipo de savana 

tropical que só existe no Brasil e 
que acolhe a maior diversidade de 
gramíneas do mundo.

O bioma cerrado está localiza-
do na maior parte na região cen-
tral do Brasil. Inclui os esta-dos de 
Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, 
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São Paulo, 
Distrito Federal e Rondônia.

Adson Dutra

Daniel Beltra/Greenpeace
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Ciência e inovação são de suma 
importância para as soluções sobre 
mudanças climáticas
Novas iniciativas, incluindo uma nova aliança global para pesquisa de adaptação 
às mudanças climáticas, são anunciadas no Dia da Ciência e Inovação

O Dia da Ciência e Inovação na 
COP26 celebrado no dia 09 de no-
vembro viu o anúncio de novas ini-
ciativas apoiadas por coalizões glo-
bais de nações, empresas e cientistas. 
Estas apoiarão a implementação das 
metas anunciadas durante a Cúpula 
dos Líderes Mundiais e outros com-
promissos anunciados durante a pri-
meira semana da conferência. 

Essas iniciativas incluem novos 
compromissos para acelerar a ino-
vação e transições de baixo carbo-
no na indústria e nas cidades, uma 
nova Aliança Global para Pesquisa 
de Adaptação (Adaptation Research 
Alliance – ARA) para aumentar a re-
siliência de comunidades vulneráveis 
na linha de frente das mudanças cli-
máticas, e especialistas independen-

tes para acompanhar o progresso de 
acordo com a Agenda de Inovação 
anunciada pelos líderes mundiais em 
2 de novembro, aconselhando sobre 
ação e colaboração. Além disso, será 
formada uma comunidade global de 
pesquisa científica para produzir ava-
liação anual do risco climático para 
garantir que os perigos sejam total-
mente compreendidos pelos líderes 
mundiais. 

“Os fatos são claros: devemos li-
mitar o aquecimento a 1,5°C. Graças à 
ciência, isso é viável - as tecnologias já 
estão disponíveis. O investimento em 
pesquisa e desenvolvimento fornece-
rá novas tecnologias limpas, enquan-
to as políticas para criar mercados 
garantirão que sejam implantadas. 
Ao mesmo tempo, a ciência nos aju-

dará a nos adaptar aos impactos das 
mudanças climáticas que já estamos 
vendo ao redor do mundo e trans-
formar nossas economias. Por meio 
de pesquisa e inovação, ajustaremos 
sistemas essenciais e garantiremos 
segurança e prosperidade contínu-
as”, afirma Sir Patrick Vallance, con-
selheiro científico chefe do governo 
britânico.

A Mission Innovation, uma coa-
lizão de 23 governos (cobrindo 95% 
do investimento público global em 
tecnologia limpa, pesquisa e desen-
volvimento) anunciou quatro novas 
"missões de inovação" nas quais os 
países trabalharão juntos para acele-
rar o desenvolvimento de tecnologias 
limpas para cidades, indústria, remo-
ção de dióxido de carbono e produção 
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de combustíveis renováveis, produtos 
químicos e materiais. As "missões 
de inovação" da Mission Innovation 
agora abrangem setores responsá-
veis por mais de 50% das emissões 
globais. 

A ARA – uma pioneira global – é 
uma rede de mais de 90 organiza-
ções instaladas em 30 economias que 
buscará a colaboração de governos, 
instituições de pesquisa e comuni-
dades para aumentar a resiliência de 
comunidades vulneráveis na linha de 
frente das mudanças climáticas. Um 
novo programa de referência que co-
loca em prática o trabalho da ARA é 
o programa de pesquisa de adaptação 
climática e resiliência (CLARE), finan-
ciado conjuntamente pelo Reino Uni-
do e pelo Canadá. Hoje, o Reino Uni-
do anuncia mais £48 milhões para a 
CLARE, elevando o financiamento to-
tal do Reino Unido para 100 milhões 

de libras, se somando aos 10 milhões 
de libras do Canadá para apoiar o 
desenvolvimento de soluções úteis 
em comunidades mais vulneráveis 
às mudanças climáticas e desastres 
naturais. £40 milhões da contribui-
ção do Reino Unido serão focadas na 
África, e no total o programa deverá 
beneficiar pelo menos cinco milhões 
de pessoas em todo o mundo.  

Para apoiar a implementação da 
Agenda de Inovação anunciada pelos 
Líderes Mundiais em 2 de novembro, 
um novo "Processo Global de Chec-
point" buscará sustentar e fortalecer 
a cooperação internacional em cada 
um dos setores emissores. Especia-
listas independentes liderados pela 
Agência Internacional de Energia 
(AIE), juntamente com a Agência 
Internacional de Energia Renová-
vel (IRENA) e os Representantes de 
Ação Climática de Alto Nível da ONU 

produzirão um relatório anual para 
acompanhar o progresso e aconse-
lhar sobre a ação. Informados por 
este conselho, os países discutirão 
como podem trabalhar juntos para 
fazer progressos mais rápidos. 

Um grupo de organizações cien-
tíficas internacionais assumirá um 
novo compromisso de melhorar a 
maneira como avaliamos e comunica-
mos o risco climático para informar 
as decisões dos líderes mundiais. A 
coalizão, incluindo, entre outros, a 
Organização Meteorológica Mundial 
e o Programa Mundial de Pesquisa 
Climática, trabalhará para garantir 
que pesquisas e relatórios para os 
formuladores de políticas estabele-
cem claramente para os líderes mun-
diais a escala completa dos perigos 
que enfrentaremos se o aumento da 
temperatura global não for mantido 
abaixo de 1,5°C.
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Mais de 300 milhões de pessoas devem 
sofrer com a insegurança alimentar até 2050 
É o que aponta o estudo Novo relatório da Visão Mundial mostra como as mudanças 
climáticas afeta a produção de alimentos e o acesso das pessoas a nutrientes; entidade 
aponta que se negociações da COP26 fracassarem, crianças serão as mais afetadas

Um novo relatório divulgado no dia 10 
de novembro último pela Visão Mundial 
– ONG humanitária de proteção da infân-
cia e da adolescência – aponta que 26% 
das crianças em todo o mundo sofreram 
de má-nutrição em 2020 e que a situação 
pode piorar se o quadro atual de mudan-
ças climáticas não for revertido. De acordo 
com o estudo, o número de pessoas que 
enfrentam crises de fome aumentou de 
forma constante nos últimos cinco anos 
pela primeira vez em décadas. Se a mes-
ma trajetória dos últimos for mantida, a 
entidade prevê que mais de 300 milhões 
de pessoas enfrentarão a insegurança ali-
-mentar até 2030.

O documento foi publicado faltan-
do poucos dias para o encerramento da 
COP26, como forma de alertar líderes glo-
bais sobre as consequências desastrosas 
que um fracasso nas negociações em Glas-
gow pode ter sobre populações de todo 
o planeta. Intitulado “Mudança Climática, 
Fome e Futuros das Crianças”, o relatório 
estuda a ligação entre as alterações no cli-
ma e o risco de fome nas populações, em 
especial as consequências a longo prazo na 
desnutrição de crianças.

“Crianças em todo o mundo têm rela-
tado que experimentam o impacto devas-
tador das mudanças climáticas todos os 
dias - e seus avisos devem ser ouvidos em 
alto e bom som pelos líderes da COP26”, diz 
o CEO e presidente internacional da Visão 
Mundial, Andrew Morley.

“Ouvimos histórias de partir o cora-
ção, de que a água está se tornando escas-
sa e os meios de subsistência das famílias 
destruídos por tempestades, enchentes e 
secas recorrentes, que podem levar à fome 
e à desnutrição com riscos para a vida. As 
crianças muitas vezes não têm escolha a 
não ser abandonar a escola e são forçadas 

a trabalhar ou se casar por seus pais, que 
lutam para sobreviver”, completa.

Segundo o estudo, enquanto os paí-
ses economicamente mais ricos produ-
zem a grande maioria das emissões de 
gases de efeito estufa, os eventos climá-
ticos extremos impactam, desproporcio-
nalmente, os países de baixa renda de 
maneira mais aguda. 

Em 2018, Madagascar contribuiu com 
apenas 0,06% das emissões globais de ga-
ses de efeito estufa, mas está enfrentando 
o que poderia ser o primeiro quadro de 
fome na história moderna causado pelas 
mudanças climáticas, com a insegurança 
alimentar afetando um total estimado de 
1,14 milhão de pessoas.

Para comunidades em países em 
desenvolvimento, em especial na África 
e na América Latina, uma alta dependên-
cia da produção agrícola local se traduz 
um alto risco de devastação devido a 
eventos meteorológicos extremos. “Uma 
colheita que não dê certo pode ter re-

sultados imediatos e consequências no 
comércio local, além de danos a longo 
prazo, limitando o acesso a alimentos 
nutritivos”, alerta i relatório, elaborado a 
partir de estatísticas de entidades como 
o Programa Alimentar Mundial e a Orga-
nização das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura.

Em comparação com 2019, houve um 
acréscimo de pessoas afetadas pela fome, 
em 2020, de 46 milhões África, 57 milhões 
na Ásia e cerca de 14 milhões na América 
Latina e Caribe. “Quase uma em cada três 
pessoas no mundo (2,37 bilhões) não teve 
acesso a alimentos ade-quados em 2020 
– um aumento de quase 320 milhões de 
pessoas em apenas um ano”, revela o docu-
mento da Visão Mundial.

“Conflitos, Covid-19 e mudança climá-
tica estão interagindo para criar novos e 
agravantes focos de fome e estão reverten-
do os ganhos que as famílias tiveram para 
escapar da pobreza”, explica o diretor de 
Advocacy e Relações Institucionais da Vi-
são Mundial, Welinton Pereira.
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COP26: Reciclagem de latas de alumínio para 
bebidas no Brasil é destaque em Glasgow
Campeãs de reciclagem no mundo, as latas de alumínio brasileiras já evitaram 
a emissão de 19 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera 
desde 2005. Com 30 bilhões de latinhas recicladas no último ano, setor gera 
renda para mais de 800 mil catadores em todo o Brasil. 

O exemplo brasileiro de recicla-
gem de latas de alumínio para be-
bidas foi apresentado como case de 
sucesso ao mundo, nesta quinta-feira 
(04), no pavilhão Brasil-Glasgow na 
COP26. Com média histórica de re-
ciclagem de 97% das latas, o Brasil 
é um dos líderes mundiais, deixando 
para trás Estados Unidos, com 60% e 
Europa, com média de 67%. 

Com a marca de aproximadamen-
te 400 mil toneladas de latas - ou 30 
bilhões de unidades recicladas por 
ano - o Brasil recicla, hoje, o equiva-
lente a ¼ (um quarto) de todo alu-
mínio comercializado no País, bene-
ficiando cerca de 800 mil catadores, 
em um trabalho que envolve indús-
tria, comércio, entidades representa-
tivas e o governo brasileiro. 

O case brasileiro foi apresentado à 
COP 26 com os principais números e 
resultados do setor, seguido de pronun-
ciamento do presidente executivo da 
Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (Abralatas), Cáti-
lo Cândido, que destacou os benefícios 

do modelo de reciclagem nacional. 

"Temos uma indústria em pleno 
crescimento, mas com o compromisso 
de manter o índice de reciclagem acima 
dos 95%. Além disso, o setor possui um 
desenho de logística reversa bem suce-
dido, que é exemplo de economia circu-
lar para o mundo", pontuou. 

A reciclagem da latinha evitou a 
emissão de 19 milhões de toneladas 
de gases de efeito estufa na atmosfera 
desde 2005. O setor também apresen-
ta uma redução de 70% na emissão de 
GEE, aproximando o Brasil dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (Organização das Nações Uni-
das), contribuindo diretamente para o 
combate as mudanças climáticas. 

A apresentação do presidente 
da Abralatas, em parceria com Abal, 
ocorreu no estúdio sediado na Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
em Brasília, que vem sendo palco de 
debates durante a COP26 para repre-
sentantes brasileiros em Glasgow e 
no próprio Brasil. 

GARANTIA PARA O FUTURO: 
TERMO DE COMPROMISSO 
PÚBLICO COM A RECICLAGEM 

Mesmo com bons resultados para 
mostrar, a responsabilidade da lati-
nha de alumínio brasileira foi além 
e firmou com o governo federal um 
Termo de Compromisso público, assi-
nado com o Ministério do Meio Am-
biente, no âmbito do Programa Lixão 
Zero, com o objetivo de dar continui-
dade e aperfeiçoar ainda mais este 
ciclo pelos próximos anos. 

Mais do que a meta de manter o 
índice de reciclagem sempre acima de 
95%, o setor assume também o com-
promisso de compra de toda sucata 
disponível, e de criar programas de 
educação ambiental em diversas esfe-
ras da sociedade, capacitando gestores 
públicos e cooperativas de catadores. 

"O setor vem batendo recordes 
de crescimento no País e continuará 
com compromisso socioambiental 
em um verdadeiro ciclo harmônico e 
exemplo de economia circular para 
o mundo", concluiu o presidente da 
Abralatas. 

Fundada há 18 anos, a Abralatas é 
a única representante da indústria de 
latas de alumínio para bebidas do Bra-
sil, terceiro maior mercado mundial, 
principal embalagem para cerveja no 
país e recordista de reciclagem. A As-
sociação trabalha pelo fortalecimento 
e desenvolvimento do setor de latas de 
alumínio, com responsabilidade socio-
ambiental na defesa de uma economia 
verde de baixo carbono.
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O ex-Beatle Paul McCartney enviou 
um comunicado aos líderes da COP26 
pedindo um mundo mais justo com os 
animais e o meio ambiente. No texto, o 
cantor e a família defendem a adoção 
do Plant Based Treaty, tratado lançado 
neste ano com a intenção de colocar 
o sistema alimentar na vanguarda do 
combate à crise climática por meio de 
uma alimentação sem produtos de ori-
gem animal.

“Acreditamos em justiça para os 
animais, o meio ambiente e as pessoas. 
É por isso que apoiamos o Plant Based 
Treaty e incentivamos pessoas e gover-
nos a assiná-lo”, disseram Paul McCart-
ney e família.

Reconhecer que a pecuária impul-
siona a deterioração do planeta e agra-
va as mudanças climáticas é fundamen-
tal para que sejam tomadas decisões 
políticas na área. O Plant Based Treaty 
foi criado pensando em contribuir com 
a eficácia do Acordo de Paris e a tentati-
va de manter os níveis de aquecimento 
global em 1,5°C. Ele aborda os danos 
da produção de carne, laticínios e ovos, 
que provocam emissões de dióxido de 
carbono, metano e óxido nitroso, três 
principais gases do efeito de estufa.

A coordenadora da campanha, 
Anita Krajnc, comenta que cientistas, 
representantes do governo, líderes re-
ligiosos e celebridades de todo mundo 
estão pedindo o fim da expansão da pe-
cuária e do desmatamento. No Brasil, 
esse apelo também tem sido feito pela 
estudante e ativista Brunna Sachs, de 
apenas 12 anos, que é a embaixadora 
jovem do Plant Based Trea-ty.

“Cada vez mais as pessoas estão 
reconhecendo que o consumo de car-
ne, laticínios e ovos estão gerando 
emissões dos três principais gases de 
efeito estufa - agora precisamos que os 
delegados da COP26 e outros líderes 
reconheçam isso”, afirma Anita em co-
municado.

Cientistas alertam que secas, pro-
cessos de desertificação de áreas, on-

das de calor, e outros eventos climáti-
cos extremos ou de longo prazo, como 
ciclones e elevação do nível do mar, são 
causados pela ação humana e que só a 
contenção do aumento da temperatura 
reduzirá os danos no futuro.

Brunna tem usado as redes sociais 
para o ativismo em prol de animais, 
meio ambiente e clima.

“Eu venho fazendo a minha parte 
há 7 anos sendo vegana e incentivando 
mais pessoas a se juntarem a mim nes-
ta jornada”, comenta.

Por causa da urgência em frear o 
avanço dos problemas, o Plant Based 
Treaty incentiva líderes a negociarem 
um acordo global em torno de três prin-
cípios: 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 ecossistemas 
e reflorestar a terra danificada.

O Plant Based Treaty foi elaborado 
para colocar o sistema alimentar na 
vanguarda do com-bate à crise climá-
tica. Ele visa travar a acelerada degra-
dação generalizada dos ecossistemas 
causada pela agropecuária atual e pro-
mover uma mudança para dietas vege-
tais sustentáveis e mais saudáveis.

A ação incentiva cientistas, socie-
dade, empresas e cidades a apoiarem 
este apelo à ação e a pressionarem os 
governos nacionais a negociar este tra-
tado global.

Paul McCartney pede à COP26 que endosse 
Plant Based Treaty e alimentação sem carne 
para combater crise climática
Ex-Beatle e família endossam mobilização global que, no Brasil, é liderada pela 
embaixadora Brunna Sachs, estudante vegana de apenas 12 anos
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COP26 trouxe avanços e desafios para 
a agenda da sustentabilidade
De acordo com a CNI, países têm de trabalhar fortemente para 
implementar os compromissos assumidos. Para o Brasil, foco principal 
é zerar o desmatamento ilegal até 2028

A Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) avalia de forma positiva o “Pac-
to Climático de Glasgow” e os compro-
missos adicionais assumidos pelos países 
na 26ª Conferência das Partes sobre Mu-
danças Climáticas (COP26), que se encer-
rou em 13 de novembro, em Glasgow, na 
Escócia. Entre os avanços está o recente 
acordo bilateral entre Estados Unidos 
e China, os maiores emissores de gases 
de efeito estufa do mundo, para reforçar 
ações de redução de emissões, o compro-
misso de reduzir em 30% as emissões de 
metano e o compromisso brasileiro de 
zerar o desmatamento ilegal até 2028. A 
CNI também considera relevante a fina-
lização do artigo 6º do Acordo, cujo im-
pacto para o Brasil e, em especial para a 
indústria, dependerá dos caminhos que o 
governo brasileiro adotará.

“Essa Conferência do Clima trouxe 
avanços significativos para a agenda 
da sustentabilidade. O foco dos países 
agora está em implementar de forma 
efetiva e estratégica os compromissos 
assumidos em Glasgow”, avalia o presi-
dente da CNI, Robson Braga de Andra-
de. “Para dar a agilidade necessária, a 
definição de fontes de financiamento, 
sobretudo para projetos em países em 
desenvolvimento, é fundamental.”

Para o Brasil, dos compromissos 
assumidos, o principal é o de zerar 
o desmatamento ilegal até 2028. Se-
gundo a indústria, essa questão con-
tribuirá de forma mais significativa 
para cumprir-se a nova meta de redu-
ção das emissões, que passou de 43% 
para 50% até 2030.

Segundo Robson de Andrade, o Bra-
sil precisa implementar rapidamente o 

mercado regula-do interno de carbono, 
já existente em vários países, incluindo 
países em desenvolvimento como China 
e México, e de forma independente do Ar-
tigo 6º, que ainda tem um longo caminho 
para sua regulamentação. “O país precisa 
estar alinhado com essa tendência para 
aproveitar as oportunidades. Certamen-
te, temos muitas oportunidades aí e pre-
cisamos nos adiantar”, destaca.

A CNI considera positivos os compro-
missos assumidos pelo Brasil na COP26. 
Saiba quais foram esses compromissos e 
porque são importantes para o país:

1) Apresentação do plano para 
atingimento da meta de neutralida-
de de carbono até 2050: A CNI apoia 
essa meta ao colocar o país alinhado 
à tendência adotada pelas principais 
economias do mundo.

2) Aumento da meta de redução 
de emissões de gases de efeito estufa 
de 43% para 50% até 2030, com base 
nas emissões de 2005: Com essa nova 
Contribuição Nacional-mente Deter-
minada (NDCs), o Brasil continua com 
uma das metas mais ambiciosas do 
mundo e atende aos pleitos da comu-
nidade internacional para aumentar 

a ambição de redução de emissões de 
gases de efeito estufa. Ao se compro-
meter com essa meta o país deverá ter 
mais força para cobrar reciprocidade, 
sobretudo, dos países desenvolvidos.

3) Anúncio de novo plano de com-
bate ao desmatamento, com meta de 
zerar o desmatamento ilegal até 2028: 
Esse compromisso é uma resposta ao 
principal problema de emissões de 
gases de efeito estufa no Brasil e pode 
ajudar a melhorar a imagem do país. 
No entanto, são necessárias medidas 
e políticas efetivas para o atingimento 
dessa meta e o aumento da credibili-
dade do país com seus principais par-
ceiros comerciais.

4) Adesão à Declaração sobre 
florestas e uso da terra: Na prática, o 
Brasil já possui uma das legislações 
e políticas mais rigorosas do mundo, 
em especial o Código Florestal. É ne-
cessário que o país mostre à comuni-
dade internacional ações concretas 
de que está realmente implementan-
do suas regras e combatendo o des-
matamento ilegal, a fim de continuar 
no caminho da conservação florestal.

5) Adesão à meta global de redu-
ção em 30% das emissões de metano, 
com base nas emissões de 2020: Trata-
-se de uma meta global e não individu-
alizada para os países e pode ser con-
templada entre as metas de redução 
de emissões já estabelecidas na NDC. 
Há a necessidade de se aprofundar a 
questão de metodologias para mensu-
rar, monitorar e verificar as emissões, 
além de fontes de financiamento para 
a adoção de tecnologias que contribu-
am para a mitigação do metano.
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Brasil lidera percepção de riscos 
financeiros nas mudanças climáticas

O Brasil lidera, na América Latina, 
o percentual de empresas que veem 
possíveis riscos financeiros para os 
seus negócios devido às mudanças 
climáticas. Os índices, na região, com 
base na análise de 800 empresas de 
8 países latino-americanos (100 por 
país), são os seguintes: Brasil (46%), 
Peru (41%), Argentina (37%), Costa 
Rica (31%), Colômbia (30%), Méxi-
co (29%), Panamá (23%) e Equador 
(2%). Essas são algumas das conclu-
sões da pesquisa “Avanços e desafios 
da gestão corporativa em aspectos de 
ESG na América Latina”, conduzida 
pela KPMG. 

“As mudanças climáticas se torna-
ram um tema crítico para governos, 
empresas e sociedade em geral. Já é 
evidente o impacto que as mudanças 
climáticas têm sobre os diversos seto-
res e sobre a nossa matriz energética, 
que impacta todos. Agora um número 
cada vez maior de empresas está re-
conhecendo os riscos financeiros que 
as mudanças climáticas representam 
para os seus negócios, o que mostra 
que há um entendimento crescente 
sobre a relevância do assunto. Trans-
parência sobre essa análise ajuda a 
empresa a demonstrar a qualidade de 
sua liderança”, afirma Nelmara Arbex, 
sócia-líder de ESG da KPMG no Brasil. 

A pesquisa também destaca que 
o Brasil (67% das respostas) é o 
terceiro país que mais se destaca na 
América Latina no quesito “divulga-
ção de relatórios sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável”, 
atrás de México (83%) e Colômbia 
(70%) e à frente de Peru (54%), Ar-
gentina (52%), Panamá (43%), Cos-
ta Rica (39%) e Equador (28%). A 
média da América Latina é de 55% e 
estes índices têm como base 436 em-
presas do G250 que reportam sobre 
sustentabilidade. 

“Desde 1993, ano em que co-
meçamos a avaliar os relatórios de 
sustentabilidade divulgados publi-
camente pelas empresas, mudanças 
drásticas ocorreram sobre a relevân-
cia das práticas ambientais, sociais e 
de governança. Além disso, no cená-
rio empresarial, os dados da pesqui-
sa evidenciam que há uma demanda 
crescente por demonstrações de im-
pactos positivos e transparência nas 
ações corporativas”, afirma Juanita 
López Peláez, sócia-diretora da KPMG 
IMPACT e líder de ESG da KPMG na 
América do Sul. 

Em relação às taxas de relatórios 
de sustentabilidade N100 por setor 
na América Latina, tendo como base 
579 empresas, os destaques são os se-
guintes: Mineração (94%), Indústrias, 
Manufatura e Metais (82%), Serviços 
Públicos (81%), Serviços Financeiros 
(80%), Tecnologia, Mídia e Telecomu-
nicações (80%), Automotivo (72%), 
Bens de Uso Pessoal (69%), Constru-
ção e Materiais (67%), Petróleo e Gás 
(67%), Vendas (66%), Alimentos de 
Bebidas (65%), Transporte e Turismo 
(64%), Papel e Celulose (60%), Saúde 
(59%) e Produtos Químicos (50%). 

A KPMG é uma rede global de 
firmas independentes que prestam 
serviços profissionais de Audit, Tax 
e Advisory. Estamos presentes em 
154 países e territórios, com 200.000 
profissionais atuando em firmas-
-membro em todo o mundo. No Bra-
sil, são aproximadamente 4.000 pro-
fissionais, distribuídos em 22 cidades 
localizadas em 13 Estados e Distrito 
Federal. 

CONSEQUÊNCIAS

O resultado não é favorável para 
o meio ambiente. Alves comenta que 
há dois tipos de queimadas, os natu-
rais e as antrópicas. As queimadas 
que ocorrem de forma natural são 
raríssimas, e com isso as espécies 
conseguem se recuperar naturalmen-
te, muitas germinam e soltam flores. 
Mas as queimadas antrópicas, resul-
tantes da ação humana, prejudicam 
as de origem natural, como consequ-
ência as espécies não conseguem se 
recuperar, por conseguinte a floresta 
é devastada.

“As queimadas naturais não são o 
problema, mas sim o aumento brutal 
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na ocorrência de queimadas de ação 
humana na região de cerrado brasileiro 
nos últimos anos”, justifica a bióloga.

O PAPEL DE MOVIMENTOS 
AMBIENTAIS QUE BUSCAM  
FAZER A DIFERENÇA

A percepção dos fatos não é só 
evidenciada na área técnica que fun-
damenta os conceitos apresentados 
pelas pesquisas realizadas. Temos di-
versos casos vividos na prática, con-
forme a realidade do agricultor e li-
derança de movimento social em prol 
do cerrado e luta pela terra, Adilson 
Machado.

O ativista foi uma liderança da 
Comissão Pastoral da Terra e repre-
senta uma importante figura do mo-
vimento até os dias de hoje. Ele vive 
desde criança em áreas de assenta-
mento quando sua família se mudou 
do Paraná para o estado de Rondônia. 
E assegura que o cenário da região é 
conturbado e que sente essas mudan-
ças no dia a dia.

“O agronegócio está desmatando, 
acabando, destruindo, abrindo valas, 
drenando as margens do rio Guaporé 
na fronteira com a Bolívia, nos muni-
cípios de Pimenteiras, Cabixi, Cerejei-
ras, Corumbiara em regiões de cerra-
do de áreas de reservas, preservação 
permanentes estão sendo drenadas 
para a expansão de soja. Sendo essa 
umas das grandes dificuldades da li-
derança a frente do movi-mento,” en-
fatiza o agricultor.

Machado testemunha diversos 
acontecimentos que faz o trabalho 
do pequeno agricultor e lideranças 
à frente de projetos sociais como o 
dele, serem penosos e árduos, uma 
vez que o desmatamento só cresce 
com as constantes queimadas.

“A situação é complicada, há o 
conflito de terras alarmante, despejo 
em plena pandemia, mortes e chaci-
nas. É dificultoso ser agricultor nessa 
região e ter que conviver com agrotó-

xicos, contaminação das águas, doen-
ças e perseguição”, conta sua experi-
ência vivendo no território.

Jornalista e também ativista 
do movimento “Comissão Pastoral 
da Terra”, Leuziene Lopes, acredita 
numa causa que inclui a participação 
de todos, igualmente voluntária e in-
voluntária.

Os trabalhos exercidos pelas 
ONGs e movimentos são no intuito 
de defender o bioma como um todo. 
Segundo ela, a organização faz um 
trabalho de ‘acompanhamento’ com 
objetivo central de lutar pela terra 
com base em tudo que a gira em tor-
no. É trabalhando a formação de lide-
ranças, a preservação das nascentes e 
dos povos que ali vivem.

“Eu considero muito importante a 
participação da juventude nesse pro-
cesso, independente do contexto em 
que elas estejam. Como por exemplo, 
se alguém vive num ambiente ur-
bano de grande centro e pensar que 
não precisa do trabalho que é feito 
em Rondônia, ou qualquer lugar no 
interior do Brasil, é um pensamento 
retrógado e ignorante”, diz.

Lopes garante que essa questão 
vem do ponto de vista do ambiente 
ao qual todos estamos ligados, não 
importa o espaço social. O que o pe-

queno agricultor produz no campo 
é colocado na boca do morador da 
grande cidade.

“O fato de a juventude ajudar a 
preservar o cerrado vai afetar dire-
tamente na vida dos jovens que es-
tão no contexto urbano dos grandes 
centros. Muitos efeitos climáticos que 
temos sentindo será as metrópoles e 
quem está na base da agricultura que 
vão sofrer essas consequências com 
maior intensidade”, pontua a ativista 
do movimento.

O PAPEL DA IMPRENSA

E por fim o papel da imprensa 
em meio a toda essa problemática é 
altamente indispensável para mos-
trar a veracidade dos fatos e cobrar 
medidas de prevenção. O impacto mi-
diático do quarto poder influencia a 
sociedade civil.

“A comunicação e o jornalismo 
têm um papel fundamental de educa-
ção e de-núncia. É educar as pessoas 
em preservar a natureza, indepen-
dente da circunstância a que estão. 
Há uma deficiência em relação a isso. 
Se conversamos com alguém sobre o 
cerrado, muito provável que não vão 
saber o que é o bioma, e do que se 
trata do berço das águas”, ressalta a 
jornalista.

*Colaboração para Ambiental Mercantil, em São Paulo
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Com falta de investimento em Educação e 
Ciência, Brasil perde talentos e cai em índice 
de competitividade 
Pesquisas científicas e projetos inovadores podem ser cortados 

O corte contínuo de verbas em 
Ciência e Tecnologia, que vem acon-
tecendo no Brasil nos últimos anos, 
não está afetando apenas as pesquisas 
científicas, mas pode levar a um fenô-
meno de difícil reversão: a fuga de cé-
rebros, o que já pode ser visto em nú-
mero. No ranking do Índice Global de 
Competitividade por Talento, o Brasil 
despencou 25 posições de 2019 para 
2020: da posição 45 foi para a 70. Na 
lista das nações que mais atraem ta-
lentos, o país também caiu muito em 
quatro anos: perdeu 28 posições. 

A emigração intelectual coincide 
com a redução do orçamento do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações, que perdeu quase metade dos 
recursos de 2015 para 2016 e vem 
sofrendo mais cortes de 2019 para cá. 
Só em outubro, o Ministério da Econo-
mia decidiu cortar do Orçamento 90% 
dos recursos que seriam destinados a 
vários projetos científicos, inclusive a 
bolsas e ao Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq). A verba destinada para a 
ciência, que era de R$690 milhões, vai 
ficar em apenas R$55,2 milhões. 

As consequências para o país 
serão nefastas. Por aqui, a quase to-
talidade das pesquisas científicas e 
em inovação são feitas pelas univer-
sidades públicas, financiadas pela FA-
PESP, pelo Ministério da Educação e 
outras instituições, como a Finep. Él-
cio Abdalla, coordenador e professor 
do Instituto de Física da Universidade 
de São Paulo (IF-USP), é coordenador 
do Bingo, um radiotelescópio inédito 
no país, financiado pela Fapesp, pelo 
governo da Paraíba com colaboração 

chinesa, que corre o risco de ser in-
terrompido com a queda de investi-
mentos. Além disso, em sua sala de 
aula ele tem visto: a fuga de cérebros 
é um fenômeno que tende a crescer. 
Revertê-lo é mais difícil, diz. 

Hoje no projeto há três colaborado-
res de altíssima competência, que estão 
saindo definitivamente do Brasil por 
falta de oportunidades aqui. “São alguns 
excelentes pesquisadores, alunos recém 
formados, que estão indo embora e não 

necessariamente porque queriam, mas 
porque são extremamente qualificados 
e aqui não são remunerados adequada-
mente em pesquisa, e, pior que isto, por 
vezes não encontram trabalho. China, 
Alemanha, Estados Unidos são alguns 
dos destinos deles e, pelas perspectivas 
que vemos desse governo, de cada vez 
maior desvalorização do conhecimento, 
a perspectiva de que esses cérebros po-
dem retornar é baixa. Mesmo que volte-
mos a investir, serão anos para retomar-
mos os níveis atuais”. 
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PANDEMIA MOSTROU 
IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO 
EM CIÊNCIA 

A pandemia da Covid-19 e a conse-
quente busca por vacinas deixou claro 
que os países com maior investimento 
saíram na frente - e devem continuar 
liderando o mundo: 

“A produção científica, o investi-
mento em pesquisa, retorna para a 
sociedade em quase todas as áreas. 
Desde inovações e descobertas que 
tornam bens de consumo melhores 
e mais acessíveis até a produção de 
medicamentos e vacinas, procedi-
mentos médicos, obras de engenha-
ria que melhoram a mobilidade urba-
na e desenvolvimento agropecuário 
que torna a produção de alimentos 
mais barata e de melhor qualidade. 
Investir em inovação e ciência é criar 
autonomia para o país. Percebemos 
isso agora, nas vacinas. Aqueles com 
capacidade de desenvolver e produ-
zir saíram na frente. Isso não é uma 
simples coincidência, são as nações 
que mais valorizam a ciência”, expli-
ca Élcio. Não apenas isto, há também 
benefícios tecnológicos que revertem 
diretamente na economia do país, 
como já tem acontecido. 

Os dados confirmam: os quatro 
países que mais investem em pesquisa 
estão na frente em inovação. Eles são 
Coreia do Sul e Alemanha, que inves-
tem quase 4% em pesquisa; e Japão e 
Estados Unidos, que repassam cerca 
de 3%. No Brasil, esse montante é um 
pouco maior que 1%. E vale lembrar: 
essas quatro nações têm PIB maior 
que o nosso. Ou seja, elas direcionam 
mais dinheiro não só percentualmen-
te, mas também em números absolu-
tos. Nos EUA, só para pesquisas envol-
vendo a Covid-19 foram destinados 
mais de 6 bilhões de dólares. No Brasil, 
apenas US $100 milhões. 

As principais fontes desses recur-
sos são justamente algumas institui-
ções que podem ter corte de verba, 
como o Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (FNDCT), ligados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Igualmente 
importante é a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), ligada ao Ministério 
da Educação. Todos eles sofreram 
cortes significativos, essenciais, no 
Orçamento de 2021. 

PROJETO INÉDITO E 
REVOLUCIONÁRIO PODE SOFRER 

Um dos projetos que sofre com 
o corte de verbas e investimento é 
o coordenado por Abdalla, o Bin-
go. Trata-se de um radiotelescópio, 
financiado principalmente pela 
Fapesp e pelo Governo da Paraí-
ba, inédito no país e que conta com 
pesquisadores do Brasil, da China, 
África do Sul, Reino Unido, Coréia do 
Sul, Portugal e França. O objetivo é 
explorar novas possibilidades na ob-
servação do universo a partir do céu 
brasileiro. O sertão da Paraíba, pela 
alta visibilidade e baixa poluição, foi 
o local escolhido. A FINEP, que con-
tribuiria significativamente, não está 
colocando verbas no projeto, apesar 
de termos, na análise técnica, logra-
do aprovação do apoio pretendido 
por duas vezes, em 2018 e em 2021. 

“A proposta do radiotelescópio 
BINGO é estudar a energia escura e 
também o fenômeno Fast Radio Bursts 
[“Rajadas Rápidas de Rádio”, em tra-
dução livre], ainda pouco conhecido. 
Além disso, entender e conhecer o 
nosso céu pode trazer conhecimen-
tos importantes e estratégicos sobre 
o que acontece em cima de nós, quais 
fenômenos, que tipo, por exemplo, de 
satélites, estão passando por aqui. É 
informação importante para toda a so-
ciedade”, conta Élcio. 

Há um extenso plano educacional 
que segue diretrizes internacionais, 
aprovado pela Secretaria de Educação 
do Estado da Paraíba. Há também um 
plano de divulgação muito importan-

te. Isto tudo sem detalhar aqui as con-
tribuições tecnológicas do projeto, já 
em andamento, assim como a forma-
ção de um conjunto de pesquisadores 
capazes de trazer conhecimento es-
tatístico vital para a economia e que 
podem contribuir inclusive no sistema 
financeiro nacional, o que também já 
está acontecendo. 

O BINGO contribuirá com a visão 
do Hemisfério Sul para um trabalho 
sobre o fenômeno que já vem sendo 
realizado por meio do Chime (Cana-
dian Hydrogen Intensity Mapping 
Experiment) no Hemisfério Norte. 
O chamado “setor escuro do Univer-
so” estará no foco das descobertas. 
No sertão, longe da poluição eletro-
magnética, será possível saber mais 
sobre estruturas desconhecidas da 
galáxia, pulsares que ainda precisam 
de observação e perceber novos si-
nais do espaço. 

O coordenador do projeto observa 
que “cerca de 95% do conteúdo ener-
gético do universo é completamente 
desconhecido, e o BINGO olhará para 
a distribuição detalhada da matéria 
conhecida para verificar os vínculos 
do setor escuro”. E mostrar para o ci-
dadão comum como seus impostos be-
neficiam o país é um dos objetivos que 
Élcio tem com esse projeto: 

“O assunto não é necessário ape-
nas para a comunidade científica, mas 
para a população em geral. De fato, há 
um enorme projeto educacional co-
nectado às pesquisas, é ciência e edu-
cação para todos. Não podemos sim-
plesmente falar para doutores, temos 
que colocar as pessoas a par, já que são 
elas que pagam pela nossa pesquisa. 
O ICMS [Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços] do pãozinho 
vai para esse trabalho também. Então 
nós temos, até como obrigação, contri-
buir para um desenvolvimento real e 
mostrar ao cidadão que a ciência é im-
portante, que a ciência muda o mundo 
- como de fato mudou nos últimos três 
séculos a face da civilização”, sintetiza 
Élcio Abdalla.
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Universitária mineira desenvolve 
projeto inovador e representa o 
País em programa mundial
Com a criação de uma garrafa que torna qualquer água potável, estudante da 
Universidade Federal de Ouro Preto é a finalista nacional do Red Bull Basement

Programa universitário mundial, 
o Red Bull Basement busca capacitar 
alunos inovadores para dar o pontapé 
inicial em suas ideias, usando a tecno-
logia para gerar mudanças positivas. 
E entre as 443 equipes inscritas no 
Brasil, o projeto que mais chamou 
a atenção nesta quarta edição foi o 
"Aqualux", da Bárbara Paiva, estudan-
te da Universidade Federal de Ouro 
Preto. Com o objetivo de democrati-
zar a água potável para pessoas que 
não têm acesso a saneamento básico, 
ela desenvolveu uma garrafa para es-
terilização de água por radiação, com 
filtro carregado a luz solar, que torna 
qualquer água potável. E o melhor: 
cabe na palma da mão e pode ser le-
vado a qualquer lugar.

“A ideia do projeto surgiu no meu 
mestrado, onde estudo a esterilização 
de parasitas via radiação, e pensei em 
aplicar isso para ajudar as pessoas de 
forma simples e viável. Essa oportu-
nidade de ser a campeã nacional tem 
sido incrível ao meu projeto, porque 
além de me ajudar no desenvolvi-
mento, ainda ajuda a acelerar o pro-
cesso e aumentar a visibilidade. Des-
sa forma, é possível alcançar pessoas 
interessadas a embarcar nessa comi-
go, para que possamos mudar, rapi-
damente, os dados mundiais [de falta 
de distribuição de água potável a to-
dos]”, conta a estudante, que receberá 
diversos recursos para desenvolver o 
seu projeto, como cursos, mentorias, 
softwares e acesso a um coworking.

Para conquistar a sua vaga de 
finalista, Bárbara teve uma longa 

trajetória na competição, desde uma 
avaliação da comunidade local entre 
os meses de setembro e outubro, que 
foi levada em conta para a decisão 
final do painel de jurados, até a sele-
ção dos 10 projetos fina-listas - onde 
seu projeto foi escolhido. Nesta úl-
tima etapa, sua ideia foi julgada por 
Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi 
e da plataforma de educação Gestão 
4.0, Isabela Matte, empresária e elei-
ta na seleção ‘30 under 30’, da Forbes 
e Runiet Skoberg, Sr Solutions Mana-
ger da NTT. No mês de dezembro, 
os vencedores dos mais de 30 paí-
ses participantes embarcarão rumo 
à Istambul, na Turquia, para a final 
mundial do programa, e a mineira 
representará o Brasil. 

“O Aqualux é um produto extre-
mamente interessante dadas as suas 
características técnicas e do ponto de 
vista dos benefícios que oferece. Só no 
Brasil, o número de pessoas que não 
possui acesso à água potável é de 35 
milhões de indivíduos, demonstran-
do um grande potencial de impacto. 
Agora, precisamos focar no desenvol-
vimento de alguns pontos: tornar o 
empreendimento escalável, mapear 
os diferenciais competitivos mais atra-
tivos para os investidores e ampliar o 
mercado de potenciais consumidores. 
O produto agrega valor para a socieda-
de, e por isso precisamos estruturá-lo 
enquanto negócio.” Comenta Gomes, 
um dos principais nomes do empreen-
dedorismo nacional.
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Golpe do falso pagamento representa 35% 
das fraudes no mercado digital de Minas 
Gerais no 1° semestre de 2021 
Estudo da OLX e do AllowMe identificou que videogames, computadores e celulares 
são os produtos mais visados pelos golpistas no Falso Pagamento 

Um estudo da OLX, uma das maio-
res plataformas de compra e venda 
online do país, e do AllowMe, platafor-
ma de proteção de identidades digitais 
desenvolvida pela Tempest, fez uma 
análise dos principais golpes aplicados 
no comércio eletrônico no 1º semestre 
de 2021 e o comportamento dos frau-
dadores ao aplicar os golpes. Em Minas 
Gerais, o golpe do Falso Pagamento é o 
que tem maior representatividade, res-
ponsável por 35% dos casos, seguido 
por Roubo de Dados (30%) e Falsa Ven-
da (25%). Ao analisarmos todo o país, o 
Falso Pagamento representa, 42%, Fal-
sa Venda, 25%, e Roubo de Dados, 23%. 

FALSO  
PAGAMENTO 

Liderando o ranking dos golpes 
mais aplicados no Estado com 35%, 
o golpe do Falso Pagamento tem nos 
eletrônicos os produtos mais visados, 
representando 78% dos casos. Celu-
lares e Telefonia aparecem em pri-
meiro lugar na lista, com 49%, segui-
do pela categoria Videogames (19%) 
e Computadores e Acessórios (9%), 
facilidade no transporte, valor e faci-
lidade de repassar esses produtos são 
os principais pontos que os colocam 
no topo do ranking. 

"Mesmo com um maior investi-
mento por parte das empresas nas 
soluções de segurança e a tecnolo-
gia como uma aliada nos modelos de 
prevenção de fraudes, os fraudado-
res atuam principalmente na falta de 
conhecimento dos usuários sobre os 
processos de compra e venda eletrô-
nica para aplicar a engenharia social 
e enganá-los. Por isso, a educação 
digital é fundamental para que as 
pessoas possam identificar compor-
tamentos suspeitos e se protejam 
das investidas dos golpistas", explica 
Beatriz Soares, diretora de Produto e 
Operações da OLX. 
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O golpe do Falso Pagamento é 
uma atualização do antigo golpe do 
Envelope Vazio, quando o fraudador 
apresentava um comprovante de de-
pósito no caixa eletrônico, mas não 
colocava o dinheiro no envelope e o 
valor não era computado pelo banco. 
Com a predominação das transações 
bancárias digitais, hoje o fraudador 
faz um falso comprovante de depósi-
to com os dados da vítima e o envia 
por e-mail ou aplicativo de mensa-
gem, fazendo a pessoa acreditar que 
o valor já foi depositado e entregue 
o produto da venda. Quando a vítima 
percebe o golpe, o fraudador já está 
com o produto e deixa de responder 
as mensagens. 

COMPORTAMENTO  
DO FRAUDADOR 

Ao contrário da imagem clássica 
que se tem dos golpistas, eles não agem 
sozinhos e nem de maneira desorgani-
zada. Os golpes são praticados por as-
sociações criminosas que se articulam 
em rede, criam inúmeras contas falsas 
(utilizando dados válidos de pessoas) 
e tentam atrair o maior número de 
vítimas - seja com anúncios, seja com 
abordagens para comprar itens anun-
ciados por clientes legítimos. Muito se 
imagina que as atividades cibernéticas 
criminosas estejam relacionadas a fa-
tores como "navegador Tor" (famoso 
por ser utilizado para acessos à deep 
web) ou e-mails descartáveis, mas os 
números mostram o contrário. A cada 
10 mil contas falsas criadas, apenas 
uma é feita a partir do Tor (0,01%) e 
14 utilizam caixas de e-mail temporá-
rias (0,14%). 

A proporção de uso em relação a 
e-mails válidos e que caíram em va-
zamentos recentes de dados é muito 
maior: em uma amostragem de mais 
de 10 mil contas falsas, 173 foram 
abertas fazendo uso de e-mails com-
prometidos. 

Quando observado os horários 
com maior atividade criminosa na 
internet, o senso-comum de "hackers 

atacando na calada da noite" também 
cai por terra. Três em cada quatro 
atividades criminosas ocorrem entre 
meio-dia e meia-noite, enquanto a 
madrugada corresponde a somente 
18% das tentativas de golpe. 

"Prevenir fraudes não é uma ta-
refa que deve ocorrer somente no 
momento em que há uma transação 
financeira ou um pagamento, mas 
ao longo de toda a jornada digital do 
cliente em uma plataforma - e isso 
vale para empresas e também para 
usuários. Enquanto os principais 
players do mercado investem em 
soluções de alta tecnologia para de-
tectar e barrar atividades suspeitas, 
usuários devem também estar aten-
tos a possíveis investidas fraudulen-
tas - seja em relação a promoções ex-
tremamente irrecusáveis em troca de 
dados cadastrais ou na hora de efetu-
ar um pagamento (por boleto, cartão 
de crédito, transferência bancária ou 
PIX)", destaca Gustavo Monteiro, ma-
naging director do AllowMe. 

COMO SE PREVENIR 

Para usufruir de todos os benefí-
cios de uma maior digitalização das 
tarefas cotidianas é importante que os 
usuários tenham cada vez mais conhe-
cimento de como funciona o universo 
digital para que não caiam em fraudes. 
O Falso Pagamento ocorre principal-
mente na transação de venda de um 
item, por isso, manter as conversas 
nos chats das plataformas de compra 
e venda, não passar dados pessoais - 
como email, celular e conta bancária 
-, e só entregar o item após a confir-
mação do depósito são essenciais para 
não cair nesse tipo de golpe. 

CONFIRA AS PRINCIPAIS DICAS: 

• Negocie sempre pelos chats das 
plataformas de compra e venda 
e evite aplicativos de mensagem. 
Fraudadores preferem ambientes 
digitais onde não poderão ser 
rastreados e não gostam de deixar 
rastro de suas atuações; 

• Recebeu um comprovante  
de pagamento por mensagem 
ou e-mail? Desconfie, confira 
diretamente no banco ou na 
carteira digital se o valor já foi 
computado, e confira o status  
da transação na plataforma  
onde está negociando; 

• Só entregue o produto após a 
confirmação do pagamento; 

• Desconfie de compradores 
apressados, essa é uma das táticas 
utilizadas para que a pessoa 
entregue o produto antes da 
confirmação do pagamento; 

• Fique atento aos e-mails  
recebidos dos sites. E-mails  
oficiais da empresa normalmente 
usam o nome da marca e não 
informações genéricas ou  
domínio de emails gratuitos. 

• Empresas também costumam  
ter o whatsapp verificado,  
quando aparece um selo de 
confirmação que aquela conta 
é idônea. Se não tiver o selo, 
desconfie. 

O estudo analisou dados do mer-
cado digital brasileiro, incluindo si-
tes, apps e contas digitais de janeiro 
a junho de 2021 em comparação com 
o mesmo período de 2020, em uma 
base de cerca de 20 milhões de contas 
abertas em plataformas on-line. 

No Brasil desde 2010, a OLX Bra-
sil tem a missão de empoderar as 
pessoas a alcançarem seus sonhos, 
reinventando o modelo de consumo. 
A empresa é 100% digital e faz isso 
por meio de tecnologia desenvolvi-
da localmente, ajudando seus usuá-
rios a comprar e vender quase tudo 
de maneira rápida, segura e conve-
niente. Ao encorajar o reuso, a OLX 
Brasil contribui com a redução de 
lixo, de emissões de CO2 e incenti-
va o uso de recursos naturais, dan-
do aos itens segunda, terceira e até 
uma quarta vida.
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COVID 19 e o futuro do trabalho: pesquisa 
revela que a volta integral para os 
escritórios ainda está incerta
Vacinação, má qualidade de vida no ambiente 
corporativo e burnout são os principais temas 
levantados, segundo healthtech HSPW

A pandemia COVID-19 continua 
desafiando a relação dos colaboradores 
com o trabalho. É o que aponta pesqui-
sa recente da healthtech HSPW, uma 
plataforma de saúde preventiva voltada 
para o meio corporativo. De acordo com 
os dados levantados com mais de 2 mil 
usuários da plataforma, vacinação, má 
qualidade de vida no ambiente corpo-
rativo e burnout são temas ainda muito 
presentes, mesmo no ambiente virtual.

Apesar de 94% dos pesquisados 
terem afirmado que já tomaram, ao me-
nos, uma do-se da vacina, ainda há uma 
parcela significativa de pessoas que op-
taram por não serem vacinadas. “Nem 
todos quiseram responder por qual 
motivo não se imunizaram. Mas, a maio-
ria afirmou que era uma opção pessoal, 
representando um verdadeiro desafio 
para as empresas”, comenta Nestor Se-
queiros, CEO da HSPW. 

Outro dado alarmante mostra que a 
má qualidade de vida no ambiente cor-
porativo ainda é um problema muito 
presente (45%), assim como o burnout 
(31%). “À medida que os negócios vol-
tam a crescer e o número de mortes a 
diminuir, é preciso que as equipes de 
gerenciamento estejam atentas a estes 
dados para conseguir conduzir suas em-
presas neste novo cenário”, afirma Se-
queiros. E continua: “Mais do que nunca, 
percebemos que estes problemas preci-
sam estar no plano de desenvolvimento 
de retorno ao trabalho. Para serem mais 
assertivos, os executivos precisam com-
preender os desafios da força de traba-
lho no mundo pós-pandemia, fazendo 
as perguntas certas para conseguir agir 

com mais responsabilidade para com 
seus colaboradores”, destaca.

EXECUTIVOS FAZEM PLANO DE AÇÃO 
PARA APOIAR O TRABALHO HÍBRIDO

Garantir que todos tenham a cons-
ciência de que, embora imunizados, é 
necessário manter as medidas preventi-
vas, bem como avaliar e gerenciar todos 
os impactos emocionais do retorno são 
os principais desafios, segundo Angélica 
Nogueira, Diretora de Recursos Huma-
nos, da Luft Heathcare, líder em servi-
ços logísticos para o mercado da saúde. 
“Esta-mos tentando encontrar o ponto 
de equilíbrio tanto para aqueles que 
querem voltar quanto para os que gosta-
riam de seguir em home office”, explica.

Para atender a esta demanda dos 
colaboradores, a Luft Healthcare preten-
de seguir com o modelo híbrido mesmo 
quando decretada a possibilidade inte-
gral da volta. “Apesar dos desafios, tra-
balhar em casa também teve seus bene-
fícios, como poder estar mais próximo 
da família, melhor aproveitamento do 
tempo por não haver a necessidade de 
desloca-mento, entre outros. Por outro 
lado, alguns também sentiam a necessi-
dade de retomar a sinergia adquirida no 
dia a dia de trabalho em time. Entende-
mos que o regime híbrido irá atender as 
expectativas de todos os nossos profis-
sionais”, relata Angélica. 

Sobre a vacinação, Angélica ressalta 
que a política da empresa é que todos os 
funcionários sejam imunizados. “Consi-
derando que trabalhamos para o merca-
do de saúde, temos a responsabilidade 

empresarial e social de tratar o tema de 
forma natural. Portanto, o profissional 
que não estiver imunizado não estará 
apto para trabalhar conosco. É como um 
motorista sem habilitação, por exemplo. 
Desta forma, aquele que optar por não 
se vacinar terá o contrato de trabalho 
encerrado”, enfatiza. 

Segundo Angélica, o maior desafio, 
hoje, é restabelecer o elo entre a em-
presa e os profissionais. “Para nós, o 
trabalho remoto mostrou a importância 
dos laços afetivos e do acolhimento. Foi 
neste momento que surgiu a plataforma 
HSPW. Isso nos trouxe mais recursos 
para ajudarmos nossos funcionários. 
Um exemplo foi a possibilidade do “pe-
dido de ajuda”, que permitiu aos cola-
boradores um acolhimento presencial 
perdido durante a pandemia. Também 
percebemos que alguns profissionais 
se sentem mais seguros para solicitar 
alguma mudança pela plataforma, uma 
vez que não precisam se expor. Tudo 
isso possibilitou com que nosso RH im-
plementasse ações mais assertivas para 
com os nossos funcionários”, destaca.

A HSPW é uma healthtech que tem 
como objetivo oferecer a mais completa 
solução em saúde preventiva. Fundada 
em 2020 e voltada para o público cor-
porativo, a plataforma faz diagnósticos 
em tempo real e contínuo, propondo 
mudanças de hábitos nos funcionários e 
familiares das empresas parceiras, bem 
como orienta pela busca por um profis-
sional da Saúde quando necessário.
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Diabetes: 16 milhões de doentes no Brasil; 
metade desconhece doença
Acesso à informação tanto dos pacientes quanto equipe multidisciplinar e adesão ao 
tratamento são maiores desafios. Dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do 
Diabetes, doença considerada uma das grandes vilãs na saúde pública no país

Conforme dados apurados pela In-
ternational Diabetes Federation (IDF), 
há no mundo 537 milhões de pessoas, 
atualmente, vivendo com diabetes, man-
tendo crescente projeção para os próxi-
mos anos. A doença metabólica crônica, 
segundo dados da OMS, atinge 16 mi-
lhões de brasileiros, sendo que metade 
desta população ainda não foi diagnos-
ticada. Os números apurados são alar-
mantes e ajudam a avaliar o tamanho do 
desafio para combater essa doença.

Segundo o Dr. Márcio Krakauer, en-
docrinologista do núcleo de tecnologia 
da Sociedade Brasileira de Diabetes, 
dentre os que já sabem que convivem 
com a doença, 50% não fazem bom 
controle, o que aumenta as dificuldades 
do tratamento e pode levar o paciente 
a ter complicações. “Informação e co-
nhecimento devem ser considerados 
os dois pilares mais importantes para 
a redução da incidência e/ou adesão 
ao tratamento por parte dos pacientes, 
pois assim conseguiremos melhorar 
programas de prevenção, bem como 
tratar de forma adequada os pacientes 
já diagnosticados, além de mapear ou-

tros pacientes ainda sem diagnóstico, 
reduzindo drasticamente o número de 
complicações”, explica o especialista.

O diabetes tem duas causas prin-
cipais: nos pacientes com tipo 1, o 
organismo deixa de produzir insulina, 
o hormônio que leva a glicose para 
dentro das células, para que o açúcar 
seja usado como combustível. Já em 
pacientes com tipo 2, o organismo não 
produz quantidade suficiente de insu-
lina ou não consegue empregar de for-
ma adequada o hormônio produzido.

DESPERTE PARA VOCÊ

Com o intuito de conscientizar a 
população em relação a importância 
do autocuidado, neste Dia Mundial do 
Diabetes, a biofarmacêutica Biomm, 
pioneira no setor de medicamentos 
biotecnológicos, lança nas redes so-
ciais a campanha Desperte Para Você.
Em 2021, a campanha convoca grandes 
porta-vozes da causa a enxergarem o re-
flexo do autocuidado, destacando o valor 
de olhar para si mesmo com atenção e ca-
rinho, buscando entender os sinais que o 

corpo dá em diferentes momentos, como 
é o caso dos sintomas do diabetes.

Influenciadores digitais como Noelly 
Dantas, paciente com diabetes que coman-
da um perfil sobre nutrição e educação em 
diabetes, e Fred Prado, da página Vida de 
Diabético, serão alguns dos que participa-
rão da campanha que busca entender quais 
cuidados e pequenas atitudes cada um rea-
liza, no intuito de ouvir o próprio corpo.

Em Desperte Para Você, a ideia é 
mostrar as possibilidades de entender 
os sinais, sintomas e características do 
diabetes, quando se reserva um tempo 
real para si mesmo, ou seja, para o au-
tocuidado. Além disso, a mensagem gira 
em torno do respeito aos limites de cada 
um e ao ato de saber a hora de descan-
sar. Afinal, corpo e mente descansados 
são capazes de ir muito mais longe.

“Acreditamos que essa é mais uma 
iniciativa da Biomm que visa não somen-
te impulsionar a conscientização em saú-
de, mas também promover melhor quali-
dade de vida aos pacientes, ao incentivar 
maneiras de se cuidar e respeitar seus 
limites”, destaca Caio Campos, gerente de 
Marketing da companhia.

A Biomm tem a missão de desen-
volver, produzir e comercializar biome-
dicamentos de competitividade global, 
com qualidade e acessibilidade. O foco 
da companhia está no desenvolvimento 
de medicamentos biológicos, acessíveis 
para tratamento de doenças crônicas no 
país. Com inovação em seu DNA, a com-
panhia é pioneira no setor de medica-
mentos biotecnológicos no Brasil. Tem 
sede e fábrica em Nova Lima (MG). É 
listada na bolsa de valores (B3:BIOM3).
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Por parte de pai
No Tombadouro, Chico The-
obaldo vivia numa simplici-
dade rústica. Viúvo, casou-se 
com a cunhada, que ajudou 
na criação dos filhos, quatro 
meninos, quatro meninas, 
todos com nomes começados 
por A. Quando ficaram moças, 
ele prometeu ao cunhado Ma-
riano, chamado Maia, dar-lhe 
uma delas como esposa. 

Solteirão, passado dos cin-
quenta, Maia era feio, mal cui-
dado, caladão e sistemático. 
Morava sozinho, não usava 
tomar banho. Fedia. Mesmo 
de corpo lavado para a oca-
sião, não fez grande vanta-
gem:  em vez do costumeiro 
bodum, exalava cheiro de sa-
bão preto feito em casa.

Postas lado a lado, as três 
primeiras refugaram. Am-
brosina, Nhazinha, a caçula 
de 12 anos, imolou-se para 
fazer gosto ao pai, cumprir 
sua palavra. Mas foi logo avi-
sando: “Vou zelar do senhor, 
respeitar como tio”. Quanto 
ao enxoval, foi clara: “Quero 
tudo preto”.

Numa época em que as moças 
ficavam analfabetas para não 
escapar ao controle dos pais, 
ela aprendera a ler escondido, 
filando as aulas do mestre-es-
cola para os irmãos. Escrevia 
com espinho de laranjeira em 
folha de bananeira, picava e 
jogava fora para não deixar 
sinal. Mesmo com grafia tos-

ca, letras faltando, era uma 
luz no atraso do lugar.  

No batizado de uma sobrinha, 
estremeceu só de ver o belo 
padre italiano recém-chega-
do ao arraial. Era janeiro de 
1900, ela estava com 18 anos, 
Aniello, com 32. Paixão fulmi-
nante, o amor venceu, Ambro-
sina praticamente analfabeta, 
ele não entendendo ainda o 
português. Altas horas, um 
portador com cavalo arreado 
levou a moça para o padre. Fi-
caram quinze dias trancados, 
esperando a reação dos Theo-
baldos, com fama de brabeza 
e ignorância. 

O povo do lugar acolheu com 
naturalidade a mulher do pa-
dre, 14 anos mais nova. Até 
arrumaram casa para eles. 
Tiveram quatro filhos: Car-
mélia, Aída, Umberto, faleci-
do em tenra idade, e Demos-
thenes, meu pai. Ambrosina 
assistia à missa com as duas 
meninas, em espaço atapeta-
do, com genuflexório de velu-
do vermelho. 

Mas, como diz o povo, o que é 
bom, dura pouco. Em outubro 
de 1906, Aniello voltou ao so-
lar da família em Catona di As-
cea, província de Salerno, 500 
anos abrigando gerações de 
Romanos. Demosthenes tinha 
menos de um ano. O sacerdo-
te teria contrariado interesses 
de poderosos locais e, acusado 
de roubar um cálice da igreja, 

teria sido obrigado a deixar a 
paróquia, o pequeno arraial 
e a família, que prometera 
levar para a Itália. Há quem 
diga que, embora se amassem 
apaixonadamente, acabaram 
se perdendo nos labirintos do 
ciúme e da desconfiança. De 
volta à aldeia natal, Aniello re-
tomou o sacerdócio. Teve vida 
despojada e discreta. Tacitur-
no, nada dizia de sua experi-
ência no Brasil. Demonstrava 
tristeza e morreu aos 51 anos, 
celebrando missa na mesma 
igrejinha onde fora ordenado.

Mariano, simulando uma dí-
vida, entregou a um vizinho 
a melhor parte da herança de 
Nhazinha: uma área de cultu-
ra, mata com madeira de lei, 
perto da Lagoa Grande. Sem 
que ninguém saiba o motivo, o 
lugar ainda é conhecido como 
“o pasto do Mariano”. Ela des-
cobriu a trapaça, o advogado 
tentou anular o casamento, 
argumentando sua menori-
dade. Nhazinha madrugou, 
bateu léguas a pé, para desco-
brir que haviam antecipado o 
julgamento, perdendo ela sua 
gleba mais valiosa. Revoltada, 
desacatou o juiz, quase foi pa-
rar no xilindró. 

Banqueteira de mão cheia, 
criou os filhos organizando fes-
tas e casamentos nas grandes 
fazendas da região. Com traba-
lho e tino, juntou dinheiro, ven-
deu as poucas joias de família e 
pagou adiantado o curso nor-

olavoromano@task.com.brOLAVO ROMANO

CRÔNICAS

Escritor, membro da 
Academia Mineira 
de Letras 
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mal de Carmélia, a primogênita, 
a quem incumbiu de encami-
nhar os irmãos. Morreu com 
54 anos, vítima de colapso car-
díaco, resultante de convulsões 
epiléticas. Tida como doida, 
falava o que lhe vinha à boca. 
Ao avistar o fazendeiro que aju-
dara Mariano a surripiar-lhe as 
terras gritava a toda altura : “Lá 
vem o barão de terra, que há de 
morrer comido pelos bichos do 
campo”. Atacado por um enxa-
me de abelhas que lhe invadiu a 
casa, morreu sem tempo de ser 
socorrido. 

Professora formada, Carmélia 

se casou com Benevides. Den-
tista, viúvo, pai de um menino 
ainda pequeno, era uma das 
poucas pessoas a quem meu 
pai tratava com senhoria. Pra-
ticando com o cunhado, De-
mosthenes começou a traba-
lhar aos 17 anos, formando-se 
em Ubá anos depois. Apesar da 
diferença de idade, tornou-se 
amigo de Olímpio Machado da 
Silveira, um dos homens mais 
ricos da região. Mas, quando 
resolveu casar-se com a neta 
dele, Waldete, 12 anos mais 
nova, os pais foram contra. “Di-
ziam que ele não tinha tronco”, 
justificou meu avô. 

“Somos uma família nova, te-
mos que dar exemplo”, dizia 
e repetia meu pai. O mantra 
carregava segredos de uma 
história proibida. E utopias 
que Waldete se incumbiria 
de sustentar com trabalho, 
bravura e fé. Quando ela se 
referiu aos quinze filhos for-
mados, Cláudio, que recusara  
uma mula de primeiro repas-
so, arreata nova, para fazer 
ao menos o ginásio agrícola, 
perguntou se Mamãe tinha 
virado mentirosa depois de 
velha. “Ah, você é formado na 
Escola  da Vida, a melhor de 
todas”.
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Festa da Luz transformou Belo 
Horizonte numa obra de arte viva

RAQUEL CAPUCIO

“A vida vai ressurgir copu-
lando só afetos”. Numa das 
esquinas mais conhecidas 
de beagá - encontro da Sa-
pucaí com o Viaduto Santa 
Tereza -, o letreiro vermelho 
luminoso com a poesia da 
escritora Conceição Evaristo 
simboliza o clima de sonho 
e esperança que a primei-
ra edição da Festa da Luz 
trouxe para Belo Horizonte 
no último fim de semana de 
outubro. Com o baixo cen-
tro iluminado, ocupado por 
obras de 25 artistas de todas 
as regiões do país, o festival 
transformou a região num 
cenário onírico, mostrando 
que é possível vivenciar a 
cidade de outras formas e 
apontando para futuros pos-
síveis depois de quase dois 
anos de pandemia.

Nos quatro dias em que acon-
teceu, a ocupação luminosa da 
Festa da Luz tomou conta da 
timeline de BH. Foram mais de 
10 mil postagens diárias com 
a #festadaluz. Isso sem contar 
os milhares de conteúdos pos-
tados nas redes sociais sobre 
cada uma das obras que trans-
formou e foi transformada pe-
los prédios, ruas, esquinas e, 
especialmente, pelas pessoas 
que moram ou passaram pela 
capital mineira.

Sem dúvidas, a obra So-
mewhere, criada pelo VJ 
1mpar em parceria com a 
produtora Tássia Junqueira, 
que irradiou luz no Viaduto 
Santa Tereza com as cores do 
arco-íris, foi a imagem que 
mais circulou e iluminou as 
cabeças e corações des be-
lorizontines. A Festa da Luz 
é sobre diversidade, afeto, 
amor e respeito. Pra pensar: 
afinal, qual é a cidade que nós 
queremos? E o que permane-
ce é o desejo de que o viaduto 
siga colorido hoje e sempre.

Logo ali, tínhamos também a 
tag do artista Goma no topo 
da Serraria Souza Pinto! A 
instalação, um pixo projetado 
em luz neon futurista, costu-
rou a história de um edifício 
que é patrimônio tombado, 
e que também é a história de 
nosso povo - permeada por 
conflitos sociais, mas também 
por vida e celebrações-, com 
a trajetória de João Goma, im-
portante artista de rua de BH.

“Estamos de olho”, “BH é terra 
indígena” são mensagens que 
iluminaram o edifício Chagas 
Dória na Sapucaí. A obra de 
laser dos artistas Denilson 
Baniwa e Homem Gaiola pa-
recia vir de outro mundo e 
nos convidava a pensar so-

bre o nosso próprio. Na outra 
ponta do Viaduto, no Sula, 
avistávamos poesias colori-
das que desciam do céu para 
encantar quem passava: era 
a instalação Leituras Poéti-
cas des arquitetes Bel e João 
Diniz.

E o que dizer das 15 obras 
de video mapping que trou-
xeram vida para o concreto 
cinza de prédios icônicos 
de BH? Arte, política, poe-
sia, psicodelia, formas que 
dançam, corpos que sentem 
prazer e resistem: cada pro-
jeção mapeada acendeu de 
uma forma diferente a ima-
ginação de quem assistia às 
imagens sentade nos arcos 
do viaduto ou no chão da 
praça da estação. Isso, sem 
mencionar a invasão lumi-
nosa do coletivo Projetemos 
que trouxe sua indignação 
projetada para o centro da 
cidade!

E não podíamos terminar 
esse texto sem exaltar o cir-
cuito de iluminação cênica 
que conectou cada uma des-
tas obras e acontecimentos, 
e foi criado pelas arquitetas 
Laila Gonçalves e Andréia 
Barbosa Gomes, do escritório 
Duas Ideias. O túnel do metrô 
virou cenário futurista colo-

Advogada, 
especialista em 
Cultura.

Nos quatro dias em que o circuito de arte pública iluminou 
o baixo centro, a festa tomou conta da timeline de BH com 
milhares de postagens e menções diárias
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rido e parada para se gravar 
fotos e vídeos. A escadaria 
que leva à Sapucaí, já tomada 
por grafites e pixos, também 
ganhou luzes. E, lá no alto, a 
obra autoral das duas arqui-
tetas, um letreiro neon, tam-
bém resumiu um sentimento 
compartilhado de quando a 
cidade é palco de ações cole-
tivas: BH é Nóis.

CONTINUIDADE

“Foram pelo menos 8 anos 
entre a ideia de realizar a 
Festa da Luz de Belo Hori-
zonte e a sua concretização. 
Estamos emocionados com 
a forma como a cidade abra-
çou a proposta. Foram noites 

de esperança e integração 
completa entre arte, ruas e 
pessoas. No ano que vem, 
vislumbramos uma edição 
maior, com shows e mais ar-
tes interativas. Para isso, es-
peramos contar com o apoio 
de outras marcas sensíveis 
além da Becks e Cemig que 
nos apoiaram na primeira 
edição, com o fomento da Lei 
Estadual de Incentivo à Cul-
tura”, celebra Matheus Ro-
cha, da Associação Cultural 
Casinha, coprodutora  do fes-
tival junto com a híbrido.cc e 
a Pública Agência de Arte.

FESTA DA LUZ

A Festa da Luz foi idealiza-

da pela Associação Cultural 
Casinha e pela Híbrido Co-
municação e Cultura e é uma 
coprodução das duas com a 
Pública, produtora do Cura. O 
Sula, novo restaurante, bar e 
espaço cultural, comandado 
pela Híbrido e localizado no 
Edifício Sulamérica, foi o es-
paço oficial da Festa da Luz. 
A primeira edição da Festa da 
Luz tem patrocínio da Cemig 
e da Becks por meio da Lei 
Estadual de Incentivo à Cul-
tura de Minas Gerais.

Informações, fotos e vídeos da 
cobertura:

 www.instagram.com/
festadaluz.art https://drive.

google.com/drive/folders/1fE
vY5jB47scnn5lXsrRrl6LifMQY

NaMe?usp=sharing
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Mariguella já é o filme brasileiro mais 
visto desde o início da pandemia
Em uma semana, filme acumulou a marca de 100 mil 
espectadores em 300 salas por todo o país

Primeiro longa-metragem de 
Wagner Moura como diretor, ‘Ma-
righella’ estreou oficialmente nos 
cinemas brasileiros na última quin-
ta-feira, 4 de novembro de 2021, exa-
tamente 52 anos após o assassinato 
de Carlos Marighella pela Ditadura 
Militar Brasileira, em 1969. Desde 
então, o filme alcançou 100 mil es-
pectadores em 300 salas, incluindo as 
sessões de pré-estreias.

A marca já é responsável por 
tornar ‘Marighella’ o filme brasileiro 
mais visto desde o início da pande-
mia, em março de 2020. O longa che-
gou ao Brasil depois de passar por 
importantes festivais mundo afora 
(Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, 
Santiago, Havana, Istambul, Atenas, 
Estocolmo, Cairo, entre cerca de 30 
exibições em países dos cinco conti-
nentes).

‘Marighella’ traz no elenco Seu 
Jorge, no papel-título, Bruno Gaglias-
so, Luiz Carlos Vasconcellos, Herson 
Capri, Humberto Carrão, Adriana 
Esteves, Bella Camero, Maria Mari-
ghella, Ana Paula Bouzas, Carla Ribas, 
Jorge Paz, entre outros. O filme conta 
a história dos últimos anos de Carlos 
Marighella, guerrilheiro que liderou 
um dos maiores movimentos de re-
sistência contra a ditadura militar no 
Brasil, na década de 1960.

Comandando um grupo de jovens 
revolucionários, Marighella (Seu Jor-
ge) tenta divulgar sua luta contra a 
ditadura para o povo brasileiro, mas 
a censura descredita a revolução. Seu 
principal opositor é Lucio (Bruno Ga-
gliasso), policial que o rotula de ini-
migo pú-blico nº 1. Quando o cerco 

se fecha, o próprio Marighella é em-
boscado e morto - mas seus ideais so-
brevivem nas ações dos jovens guer-
rilheiros, que persistem na revolução.

O filme tem produção da O2 Fil-
mes e coprodução da Globo Filmes e 
Maria da Fé. A distribuição é da Paris 
Filmes e da Downtown Filmes.

SINOPSE

1969. Marighella não teve tempo 
pra ter medo. De um lado, uma violen-
ta ditadura. Do outro, uma esquerda 
intimidada. Cercado por guerrilhei-

ros 30 anos mais novos e dispostos a 
reagir, o líder revolucionário escolheu 
a ação.

Em “Marighella”, o inimigo núme-
ro 1 da Ditadura Militar tenta articu-
lar uma frente de resistência enquan-
to denuncia o horror da tortura e a 
infâmia da censura instalados por um 
regime opressor. Em uma experiência 
radical de combate, ele o faz em nome 
de um povo cujo apoio à sua causa é 
incerto — enquanto procura cumprir 
a promessa de reencontrar o filho, de 
quem por anos se manteve distante, 
como forma de protegê-lo.
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O fascínio das coleções

Jornalista, Escritor 
– Presidente 
da AMULMIG 
– Academia 
Municipalista de 
Letras de Minas 
Gerais

CESAR VANUCCI

Existe uma natural inclinação 
humana para colecionar coi-
sas. E o intrigante (para muitos, 
fascinante) hábito da coleção é 
praticado de forma fervorosa 
pelos adeptos. O colecionador 
costuma cuidar com carinho 
singular, não perceptível em ou-
tros procedimentos de sua roti-
na de vida, dos objetos colecio-
nados. Agarra-se, também, com 
entusiasmo às vezes frenético, 
às chances de poder ampliar, 
com constantes aquisições, seu 
precioso acervo. 

A lista de materiais, peças, coi-
sas colecionadas é extensa e 
profusa, oferecendo surpresas 
incontáveis. Obras de arte, cor-
respondentes a momentos cul-
turais diferentes, animais raros 
ou comuns, veículos antigos, 
gravatas, caixas de fósforo, mi-
niaturas de garrafas de bebida 
e de carros de corrida, peças de 
vestuário: a inclinação humana 
para montar coleções deixa a 
imaginação correr solta, a voar 
com o desembaraço de um con-
dor nas alturas andinas. Um 
tipo de coleção que andou em 
grande moda no passado é a de 
selos. O irreverente Pitigrilli di-
zia a respeito: no fundo mesmo, 
o que os colecionadores se es-
meram em reunir não passam 
mesmo de amostras internacio-
nais de escarros. 

Este nosso papo introdutório é 
pra contar procês que eu tam-
bém participo, não é de hoje, 
sem alardes, do nobre ofício de 
colecionador. Comecei a coleção 

adolescente. Não me desapartei 
dela, com o atravessar dos anos, 
apesar da coleta intermitente, 
não enquadrada em critérios 
rígidos de disciplina. Socorren-
do-me de livros de citações, de 
anotações à mão, de registros 
datilografados ou digitados, de 
recortes de jornais e revistas, 
de muitas outras modalidades 
de impressos, acumulei razoá-
vel coletânea de frases. Adágios, 
ditos de efeito, axiomas, aforis-
mos, máximas, sentenças, dita-
dos, brocardos, versos, manifes-
tações proferi-das em tribunais 
ou entrevistas, expressões nas-
cidas da saborosa linguagem 
das ruas. 

O material reunido trata temas 
antigos ou atuais. Algumas cita-
ções conservam timbre de eter-
nidade. Outras são de duração 
conceitual efêmera. Utilizo-as 
invariavelmente no preâmbulo 
de meus despretensiosos escri-
tos, como estão em condições 
de atestar os 25 leais e assíduos 
leitores que inadvertidamente 
me acompanham há anos. 

Valery Lasband falava, como 
lembra Paulo Rónai, da exis-
tência da “arte da citação”. Dizia 
que “Montaigne parecia possuí-
-la em grau supremo”. 

Tudo isso posto, achei de bom 
alvitre, como se costumava 
dizer em tempos de antanho, 
arrolar aqui algumas frases 
marcantes dessa coleção, em-
balando a expectativa de que 
delas possam emanar sabedo-

ria e enlevo que aqueçam o es-
pírito e o coração. 

De início, frases que contem-
plam aspectos transcendentes 
da aventura humana. De Tei-
lhard de Chardin (filósofo, teó-
logo, antropólogo, paleontólogo, 
arqueólogo, uma das cabeças 
pensantes iluminadas do sécu-
lo 20): “Na escala cósmica, só o 
fantástico tem probabilidade de 
ser real.(...) Na escala cósmica, 
as coisas não são tão fantás-
ticas quanto a gente imagina, 
mas muito mais fantásticas do 
que a gente jamais conseguirá 
imaginar.” De Jacques Bergier e 
Louis Pauwells (geniais autores 
de “O despertar dos mágicos”): 
“O espírito humano é que nem 
o paraquedas. Só funciona aber-
to.” De William Shakespeare: 
“Há muitos mais mistérios entre 
o céu e a terra do que supõe a 
nossa vã filosofia.” Do excelente 
poeta Raul de Leoni (“Luz Me-
diterrânea”): “O sentido da vida 
e o seu arcano é a aspiração de 
ser divino, no prazer de ser hu-
mano.” Do poeta (indiano) Ru-
dyard Kipling, no célebre poema 
“Se” (tradução de Guilherme 
de Almeida): “Se podes con-
servar a fé, quando à tua volta, 
atribuindo-te a culpa, os outros 
a perderam. Se confiando em ti 
mesmo, aceitas sem revolta que 
duvidem de ti os que não te en-
tenderam (...) És um homem!”. 
De Aldous Huxley, um pensador 
com visão plantada no universo 
e no futuro: “Habitamos uma 
ilhota perdida, num oceano infi-
nito de inexplicabilidades.”

“Existe uma arte da citação.”
Valery Lasband
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Crescimento do PIB brasileiro 
só depois de 2022! 
E pode demorar muito ainda...

O Relatório Focus é uma 
publicação online do Banco 
Central do Brasil contendo 
resumo das expectativas de 
mercado a respeito de al-
guns indicadores da econo-
mia brasileira.  É elaborado 
pelo Departamento de Re-
lacionamento com Investi-
dores e Estudos Especiais 
(Gerin) e apresenta resul-
tados da pesquisa de ex-
pectativas de mercado, um 
levantamento diário das 
previsões de cerca de 120 
bancos, gestores de recur-
sos e demais instituições 
(em-presas do setor real, 
distribuidoras, corretoras, 
consultorias e outras) para 
a economia brasileira.

Como resumo das ex-
pectativas de mercado, é 
reportada a mediana das 
expectativas dos agentes 

por ser menos sujeita a os-
cilações dos extremos.

O Focus faz parte do 
arcabouço do regime 
monetário de metas de 
inflação. Seu objetivo é 
monitorar a evolução das 
expectativas de mercado 
para as principais variá-
veis macroeconômicas, de 
forma a gerar subsídios 

para o processo decisório 
da política monetária. 

Além disso, a disponi-
bilização das estatísticas 
de expectativas ao público 
em geral, por meio da pá-
gina do Banco Central na 
internet, possibilita que 
as empresas e os cidadãos 
tenham conhecimento so-
bre o que os agentes de 

mercado estão projetando, 
constituindo dessa forma 
ferramenta importante 
para o planejamento de 
suas ações de curto, médio 
e longo prazos

O Relatório Focus resu-
me as estatísticas calculadas 
considerando as expectati-
vas de mercado coletadas 
até a sexta-feira anterior à 

“Pretender solucionar a crise brasileira com remédios prescritos para o único fim de estabilidade, como 
se fôssemos uma terra exausta e um povo cansado, necessitados de equilibrar as poucas forças que ainda 
nos restassem é semelhante, malgrado as de-formações que acarretam todas as analogias, ao intento de se 
tratarem as crises da puberdade com medicamentos destinados a mitigar a senectude.

“Transportaram-se para o nosso País, mecânica e acriticamente, técnicas e instituições que, ou não 
correspondiam mais às condições de nossa época – como é o caso das cor-respondentes ao liberalismo 
europeu do século XXI, ou não se ajustaram à nossa realidade – como é o caso das que insistem em dar 
tratamento monetário a fenômenos que são basicamente econômicos.” - JK

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL
22.11.2021
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sua divulgação. Ele é divul-
gado na manhã de todas as 
segundas-feiras. Cabe sa-
lientar que o relatório traz a 
evolução gráfica e o compor-
tamento semanal das proje-
ções para índices de preços, 
atividade econômica, câm-
bio, taxa Selic, entre outros 
indicadores. As projeções 
são do mercado, não do BC.

Assim, tomando por base 

o Relatório Focus divulga-
do no dia 22 de novembro 
último, as expectativas do 
mercado apontavam, por 
exemplo, que a Selic - taxa bá-
sica de juros deverá ficar em 
9,25% ao final deste ano e 
em 11,25% em 2022. Em re-
lação à inflação, medida pelo 
IPCA do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 
ela deverá fechar este ano no 
nível de 10,12% e, ano que 

vem, em 4,96%.  Quanto ao 
IGP-M, medido pela Funda-
ção Getúlio Vargas, espera-se 
que ele alcance 18,09% nes-
te ano e 5,35% no próximo. 
Quanto ao real, espera-se que 
ele encerre este ano cotado 
a 5,50 em relação ao dólar 
norte-americano, mantendo-
-se no mesmo patamar até o 
final de 2022.

Relativamente ao PIB 

– Produto Interno Bruto, o 
mercado acredita que ele 
cresça 4,80% em 2021 e 
diminua para apenas 0,70% 
no ano que vem.

Assim, considerando-se 
os índices dos anos anterio-
res já efetivados e aqueles 
atualmente projetados pelo 
mercado, seria o seguinte o 
desempenho dos quatro do 
governo de Jair Bolsonaro:

INDICADORES DA ECONOMIA BRASILEIRA - GOVERNO JAIR BOLSONARO
Item Unidade 2019 2020 2021 2022 Média  Acumulado do período
IPCA % ano 4,31 4,52 9,77 4,96 5,89 25,61
IGP-M % ano 7,30 23,14 18,54 5,38 13,59  65,05
Câmbio(1) % ano 4,13 29,03 5,77   - 9,73 42,11
Selic(2) % ano 4,50 2,00 9,25 11,25 -  -
PIB % ano 1,41 -4,06  4,80 0,70 0,71   2,68

(1)Variação anual calculada pela taxa de final de período. (2)Taxa vigente no final do período
2019 e 2020 taxas efetivas; 2021 e 2022 projeções do Relatório Focus. Fonte: Banco Central do Brasil

BRASIL - INDICADORES MACROECONÔMICOS SELECIONADOS - 2018 A 2022
 Unidade 2018 2019 2020 2021 2022

ATIVIDADE ECONÔMICA

PIB % ao ano 1,78 1,41  4,06 4,80 0,70
PIB per capita % ao ano 1,04 0,70 -4,70 4,09   -
PIB  US$ bilhões  1.916 1.877 1.444 1.630 1.693
Investimento-FBCF % s/PIB  16,0 16,3 16,9 18,4 16,0
Taxa Desemprego-PNAD % ao ano  12,3 11,9  13,5  13,2 11,7

PREÇOS 

Câmbio-Final Período R$/US$ 3,87 4,03  5,20  5,50  5,50
Selic-Final Período % ao ano 6,50 4,50  2,00 9,25 11,25
IPCA-Preços Livres % ao ano 2,92 3,98  5,18 7,78 5,21
IPCA-Preços Admin. % ao ano 6,25 5,55 2,63 16,95 4,27
IPCA-Total % ao ano 3,75 4,31 4,52 10,12 4,96
IGP-M % ao ano 7,54 7,30 23,14 18,09  5,35
Bovespa-US$/Final Per. Pontos 22.710 28.696 28.888 19.273 -

BALANÇO DE PAGAMENTOS

Balança Comercial US$ bi 46,6 35,2 50,4  70,0 63,0
Bal. Trans. Correntes US$ bi   -51,5  -65,0 -24,1 -11,3 -19,0
Bal. Trans. Correntes % PIB -2,69 -3,46 -1,67 -0,90 -2,28
Bal. Serv. e Rendas US$ bi -94,8 -91,6 -56,4 -50,8 -61,9
Invest. Estr. Diretos-IED US$ bi  78,2 69,2 34,2 50,0 59,1
Reservas Cambiais-Liq. US$ bi 374,7 356,9 355,6 348,3 348,0
Dívida Externa Líquida US$ bi -54,1 -33,9 -44,8 -17,9 -10,8

CONTAS PÚBLICAS

Resultado Primário-Cons. % PIB  -1,5 -0,8  -9,4 -0,7 -1,2
Déficit Nominal – Cons. % PIB   7,0 5,8 13,6 5,8 6,7
Dívida Bruta-Consolidada % PIB 75,3 74,3 88,8 80,2 82,6

*2021 e 2022 são projeções
Fontes: Banco Central do Brasil/IBGE/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento
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Nesse sentido, o PIB 
brasileiro nos quatro anos 
de governo Bolsonaro regis-
trará uma expansão média 
anual de 0,71% e acumu-
lada de 2,68% - resultado 
bastante inferior aos níveis 
esperados de crescimento 
da economia mundial que 
apresentará uma média 

anual de 2,62% e acumula-
da de 10,64 durante o mes-
mo período, de acordo com 
o FMI – Fundo Monetário 
Internacional. Ressalte-se 
que as economias emergen-
tes e em desenvolvimento, 
categoria da qual o Brasil 
integra – deverão contabi-
lizar uma expansão média 

anual de 3,28% e acumu-
lada de 13,56% durante o 
mesmo período.

  Desta forma, levando-
-se em conta que, segundo 
estimativas do IBGE a po-
pulação brasileira deverá 
crescer 2,53% de 2019 a 
2022, a renda per capita 

dos brasileiros acumula-
da em 2019/2022 deverá 
sofrer uma expansão pra-
ticamente nula, de apenas 
0,15% ou seja, de irrisórios 
0,04% ao ano. Em termos 
globais, a renda média per 
capita mundial crescerá 
6,24% durante esse mes-
mo período.

Ano Exportações Importações Saldo
2014 25,66 -35,35 -9,69
2015 16,80 -17,09 -0,29
2016 13,61 -11,13 +2,48
2017 21,44 -15,94 +5,50
2018 31,86 -19,74 +12,13
2019 30,16 -18,73 +11,43
2020 21,14 -11,71 +9,43
2021* 25,45 -13,68 +11,17

BRASIL VIROU EXPORTADOR DE PETRÓLEO E 
DERIVADOS – Em US$ bilhões - Período de 2014/2021

EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Taxa de crescimento anual médio, por década, em %

Fonte: Ministério da Economia/LCA Consultores

Ano Brasil Estados Unidos BR/USA – Em %

2007 7.390,66 47.943,35 15,43

2008 8.878,36 48.470,55 18,32

2009 8.649,58 47.102,43 18,36

2010 11.333,01 48.586,28 23,33

2011 13.295,89 50.008,11 26,59

2012 12.424,94 51.736,74 24,02

2013 12.358,34 53.245,52 23,21

2014 12.175,68 55.083,50 22,10

2015   8.846,48 56.729,68 15,59

2016   8.757,31 57.840,00 15,14

2017   9.978,09 59.885,71 16,66

2018   9.194,15 62.769,66 14,65

2019   8.935,76 65.051,88 13,74

2020   6.822,56 63.358,49 10,77

2021*   7.711,72 69.375,38 11,12

Variação - % 4,34 44,70 -

BRASIL X ESTADOS UNIDOS- RENDA PER CAPITA 
2007/2021 – Em US$ correntes

*Projeção. Fonte: FMI/MinasPart Desenvolvimento

Convertida para dólares norte-americanos, a renda per 
capita anual dos brasileiros ficará em 2021 nos níveis de 
2007, ou seja, sofrerá um recuo equivalente a 14 anos:

Fonte: Ibre/FGV
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O padrão de vida do 
brasileiro poderá ficar qua-
se estagnado nos próximos 
40 anos, se não houver re-
formas estruturais impor-
tantes no país: passará do 
equivalente de 23% daque-
le dos Estados Unidos hoje 
para apenas 27% em 2060. 
A convergência do lado chi-
nês e indiano é muito mais 
rápida.

A projeção é da Orga-
nização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico – OCDE, em estudo 
publicado em 19 de outu-
bro último sobre a pressão 
fiscal de longo prazo nos 
seus 38 países-membros, 
visando dar uma dimensão 
dos desafios à frente.

A OCDE projeta alta do 
PIB potencial per capita do 
Brasil de 1,1% ao ano entre 
2020-2030, passando para 
1,4% em 2030-2060. Por 
sua vez, a China, que teve 
PIB real de 10% ao ano en-
tre 2000-2007, ficaria com 
4,2% anual entre 2020-
2030 e cairia para 2,1% en-
tre 2030-2060.

Desde 1980, no conso-
lidado de seus respectivos 
governos, apenas José Sar-
ney e Itamar Franco conse-
guiram obter expansão real 
da economia brasileira, isto 
é, o PIB brasileiro conse-
guiu superar a média mun-
dial. Itamar Franco lidera 

o ranking, registrando um 
crescimento médio anu-
al de 2,18% nos seus dois 
anos de mandato.  O pior 
desempenho fica por con-
ta de Fernando Collor, que 
apresentou uma queda real 
média anual de 4,02% nos 
três anos de seu governo.

Projeções do relatório 
intitulado World Economic 
Outlook do FMI – Fundo 
Monetário Internacional, 
divulgadas em 12 de outu-
bro último, revelam que o 
crescimento da economia 
mundial deverá situar-
-se em 5,88% neste ano e 
4,89% em 2022. Apontam, 
de outro lado, que a eco-
nomia brasileira poderá 
alcançar uma expansão de  
5,23% e 1,52% respectiva-
mente.

Nos últimos onze anos, 
o PIB – Produto Interno 
Bruto brasileiro convertido 
em dólares norte-america-
nos teve a sua participação 
no total mundial reduzida 

Continuando no ritmo atual, Brasil 
terá só 27% da Renda dos Estados 
Unidos em 2060

Fonte – Valor 20.10.2021

Ano % Ano %
1990 4,35 1931 3,30
1981 4,25 2016 3,28
2020 4,06 1908 3,20
2015 3,55 1938 2,93

QUEDAS MAIS EXPRESSIVAS DO PIB BRASILEIRO 
PERÍODO DE 1901 A 2020

Fonte: IPEAData/MinasPart Desenvolvimento

                     Fonte: Valor Econômico – 20.10.2021

Governo/Média Anual % Brasil  Mundo Diferença %
João Batista Figueiredo 1,46 2,34 -0,88
José Sarney 4,50 3,92 +0,58
Fernando Collor -1,20 2,82 -4,02
Itamar Franco 5,00 2,66 +2,18
Fernando Henrique Cardoso 2,46 3,45 -0,99
Luiz Inácio Lula da Silva 4,08 4,24 -0,16
Dilma Rousseff 0,43 3,58 -3,15
Michel Temer 1,55 3,66 -2,11
Jair Bolsonaro* 1,03 2,62 -1,59

BRASIL - TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL REAL DO PIB
PRODUTO INTERNO BRUTO POR GOVERNO – 1980 a 2021

*Projeções
Observação: Considera apenas os 5 últimos anos do Governo J.B. Figueiredo

Fonte: FMI-Word Economic Outlook – Oct/2021
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à metade e isso significará 
uma perda de quase US$ 1 
trilhão contabilizada ape-
nas neste ano de 2021.

Com um PIB estimado 
pelo FMI-Fundo Monetário 
Internacional de US$ 1,65 
trilhão  neste ano, o Brasil 
continuará ocupando a 12ª 
colocação no ranking das 
maiores economias e po-
derá conquistar mais uma 
posição em 2022, mas isso 
só ocorrerá se o país con-
seguir expandir a sua eco-
nomia em 5,23% neste ano 
e 1,52% em 2022 – índices 
que nem o mercado   do-
méstico acredita ser possí-
vel, de acordo com o Relató-

rio Focus do Banco Central.

É importante mencio-
nar que, no ano de 1995, o 
PIB-Produto Interno Bru-
to brasileiro totalizava R$ 
786,54 bilhões e detinha 
uma participação relativa 
de 2,53% no total mundial 
e superava o da China, de 
US$ 736,54 bilhões e par-
ticipação de 2,38%. Decor-
rido um quarto de século, 
o resultado é impressio-
nante: a economia chine-
sa atualmente é dez vezes 
maior do que a brasileira.  
A participação da China no 
PIB mundial é de 17,76% – 
enquanto a brasileira redu-
ziu-se para 1,73%.

Classificação Governo Variação Média Anual %
1º  Itamar Franco +2,18
2º  José Sarney +0,58
3º  Luiz Inácio Lula da Silva -0,16
4º  João Batista Figueiredo -0,88
5º  Fernando Henrique Cardoso -0,99
6º  Jair Bolsonaro* -1,59
7º  Michel Temer -2,11
8º  Dilma Rousseff -3,15
9º  Fernando Collor -4,02

BRASIL – RANKING DA TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA 
ANUAL REAL DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO 
POR GOVERNO– 1980 a 2021

*Projeções. Observação: Considera apenas os 5 últimos anos do Governo J.B. 
Figueiredo. Fonte: FMI-Word Economic Outlook – Oct/2021

TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL REAL DO PIB
PRODUTO INTERNO BRUTO – 1980 a 2021

EVOLUÇÃO DO PIB MUNDIAL  X BRASIL
Período de 2011 a 2021 - Em US$ bilhões correntes

Fonte: FMI-World Economic Outlook – Oct/2021
MinasPart Desenvolvimento

Ano Brasil Mundo Br./Mundo %
2011 2.614,03 73.654,67 3,55
2012 2.464,05 75.038,19 3,28
2013 2.471,72 77.207,53 3,20
2014 2.456,06 79.237,88 3,10
2015 1.800,05 74.954,12 2,40
2016 1.796,62 76.153,75 2,36
2017 2.063,52 80.823,16 2,55
2018 1.916,93 85.883,45 2,23
2019 1.877,82 87.390,79 2,15
2020 1.444.72 84.971,65 1,70
2021 1.645,84 94.935,11 1,74

Classificação País US$ bilhões
01 Estados Unidos 20.893,75
02 China 14.866,74
03 Japão 5.045,10
04 Alemanha 3.843,34
05 Reino Unido 2.709,68
06 Índia 2.660,24
07 França 2.624,42
08 Itália 1.884.94
09 Canadá 1.644,04
10 Coreia do Sul 1.638,26
11 Rússia 1.478,57
12 Brasil 1.444,72
13 Austrália 1.359,37
14 Espanha 1.280,46
15 México 1.073,92
16 Indonésia 1.059,64
Total Mundial  84.971,65

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS – 2020

Fonte: FMI-World Economic Outlook – Oct/2021
MinasPart Desenvolvimento
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O Brasil detinha um PIB 
– Produto Interno Bruto 
ao final de 2013, no valor 
de US$ 2.471,72 bilhões. 
Em 2021 o país deverá 
encerrar o ano com o PIB 
atingindo o valor de US$ 
1.645,84 bilhões.  Isso sig-
nifica uma redução de 1/3 
na produção total nacional 
apenas neste ano quan-
do comparada à do ano 
de 2013 e isso equivale a 
uma perda de US$ 825,88 
bilhões em um único ano.  
O impacto negativo mais 

direto desta perda incide, 
principalmente, sobre a 
renda per capita brasileira.

Nestes últimos oito ano, 
o PIB-Produto Interno Bruto 
brasileiro pode ser apelida-
do de Pibículo, pois se trans-
formou e oferece a todos um 
resultado ridículo da econo-
mia nacional.  Não vamos 
afirmar participar de uma 
corrida pela busca do cresci-
mento econômico, porque o 
país simplesmente não con-
segue nem andar e, assim, 

como verdadeiro rabo de 
cavalo, só cresceu para baixo 
e para trás. É o que compro-
vam as estatísticas reveladas 
pelo documento intitulado 
World Economic Outlook, 
divulgado pelo FMI – Fundo 
Monetário Internacional, no 
dia 12 de outubro último.

De 2014 a 2021 – con-
siderando-se as projeções 
do FMI para todos os pa-
íses (para o Brasil 5,22% 
- enquanto o mercado do-
méstico já projeta 4,80% 

Classificação País US$ bilhões
01 Estados Unidos 22.939,58
02 China  16.862,98
03 Japão 5.103,11
04 Alemanha 4.230,17
05 Reino Unido 3.108,42
06 Índia 2.946,06
07 França 2.940,43
08 Itália 2.120,23
09 Canadá 2.015,98
10 Coreia do Sul 1.823,85
11 Rússia 1.647,57
12 Brasil 1.645,84
13 Austrália 1.610,56
14 Espanha 1.439,96
15 México 1.285,52
16 Indonésia 1.150,25
17 Irã 1.081,38
18 Holanda 1.007,56
Total Mundial              94.935,11

Classificação País US$ bilhões
01 Estados Unidos 24.795,08
02 China 18.463,13
03 Japão 5.383,68
04 Alemanha 4.557,35
05 Reino Unido 3.442,21
06 Índia 3.250,08
07 França 3.140,03
08 Itália 2.272,27
09 Canadá 2.189,79
10 Coreia do Sul 1.907,66
11 Brasil 1.810,61
12 Rússia 1.703,53
13 Austrália 1.677,45
14 Espanha 1.570,91
15 México 1.371,64
16 Indonésia 1.247,35
17 Irã 1.136,68
18 Holanda 1.070,75
Total Mundial  102.404,01

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS
PROJEÇÕES PARA 2021

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS
PROJEÇÕES PARA 2022

Fonte: FMI-World Economic Outlook – Oct/2021
MinasPart Desenvolvimento

Fonte: FMI-World Economic Outlook – Oct/2021
MinasPart Desenvolvimento

 1995 2000 2010 2021
Brasil 786,54 655,44 2.207,62 1.645,84
China 736,87 1.214,92 6.066,35 16.862,98
Mundo 31.003,49 33.843,97 66.026,27 94.935,11

 1995 2000 2010 2021
Brasil 2,53 1,94 3,34 1,73
China 2,38 3,59 9,19 17,76
Mundo       100,00 100,00 100,00 100,00

EVOLUÇÃO DO PIB – BRASIL X CHINA X MUNDO
Período de 1995 a 2021 - Em milhões correntes

PARTICIPAÇÃO PIB – BRASIL X CHINA NO TOTAL MUNDIAL 
Período de 2005 a 2021 - Em %

*Projeções
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento

*Projeções
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento

Brasil – Uma recessão econômica 
que já dura 8 anos

Ano % 

2014 -0,36

2015 -4,34

2016 -4,07

2017 0,55

2018 1,04

2019 0,70

2020 -4,70

2021*  4,09

Média -0,89

Taxa Acumulada -7,20

BRASIL - RENDA  
PER CAPITA - 2014-2021

*Projeções
Fonte: Banco Central/MinasPart
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no ano) a média anual de 
expansão da economia 
mundial deverá situar-se 
em 2,89% e, no acumula-
do do período, em 25,11%. 
Os países emergentes ou 
em desenvolvimento, ca-
tegoria da qual o Brasil 
faz parte, devem crescer 
em média 3,85% ao ano 
e, no acumulado, 35,03%.  
Outra categoria, da qual 
nosso país também inte-
gra – o BRIC, deverá regis-
trar um aumento médio 
anual do PIB de 5,13% e, 
no acumulado, de 48,84% 
mesmo com a pandemia 
do coronavírus e outros 
contratempos. O Brasil fi-
cará muito mal nesta foto: 

contabilizará uma retra-
ção, ou seja, terá anda-do 
com a sua economia para 
trás, a uma média anual de 
-0,08% e que, no acumu-
lado, significa uma perda 
de 1,02% no período. Em 
termos de renda per capi-
ta acumulada, no período 
analisado, os brasileiros 
terão ficados mais pobres 
em cerca de 7,2%. E, para 
completar, as expectativas 
dos economistas, analis-
tas de mercados e outros 
já estimam que em 2022 
poderemos, inclusive, co-
lher os resultados de uma 
retração da atividade eco-
nômica da ordem de até 
0,5% no ano.

Já tivemos aqui antes a 
oportunidade, juntamente 
com vários outros colegas 
economistas, de ressaltar a 
necessidade de compreen-
dermos a importância da re-
tomada do crescimento eco-
nômico. Vários equívocos 
têm permeado as políticas 
econômicas do País – como 
as altíssimas taxas de juros 
praticadas e, se persistirem, 
obstruirão inapelavelmente 
qualquer tentativa de relan-
çamento da economia brasi-

leira de volta ao caminho do 
desenvolvimento. 

Vale mencionar que, 
desde a Crise Financeira 
Internacional de 2008, os 
Estados Unidos passaram 
a adotar uma política mo-
netária de juros reais nega-
tivos – tendo estacionado 
a mesma por um patamar 
fixo por praticamente 7 
anos e retornado neste ano, 
conforme pode ser verifica-
do na tabela abaixo:

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mundo 3.51 3,42 3,27 3,75 3,57 2,84 -3,12 5,88
Países Desenvolvidos 2,00 2,30 1,76 2,46 2,25 1,74 -4,54 5,20
- Estados Unidos 2,29 2,71 1,67 2,26 2,92 2,29 -3,41 2,09
- Japão 0,30 1,56 0,75 1,68 0,56 0,02 -4,59 2,36
Zona do Euro 1,40 2,04 1,86 2,63 1,85 1,50 -6,34 5,04
Países Emergentes 4,70 4,31 4,48 4,77 4,58 3,67 -2,07 6,38
América Latina 1,34 0,38 -0,60 1,35 1,19 0,15 -7,02 6,34
BRIC 6,05 5,63 5,93 6,00 6,22 5,13 -1,42 7,49
- Brasil 0,50 -3,55 -3,28 1,32 1,78 1,41 -4,06 5,23
- Rússia 0,74 -1,97 0,19 1,83 2,81 2,03 -2,95 4,69
- Índia 7,41 8,00 8,26 6,80 6,53 4,04 -7,25 9,50
- China 7,39 7,02 6,85 6,95 6,75 5,95 2,34 8,02

VARIAÇÃO DO PIB-PRODUTO INTERNO BRUTO – 2014 A 2021* – EM %

Obs: 2021/Projeções
Fonte: World Economic Outlook/FMI-Oct 12,2021/MinasPart Desenvolvimento

 Média Anual Acumuladas
Mundo 2,89 25,21
Países Desenvolvidos 1,65 13,66
- Estados Unidos 2,09 17,70
- Japão 0,33 2,50
Zona do Euro 1,25 10,01
Países Emergentes 3,85 35,03
América Latina 0,39 2,69
BRIC 5,13 48,84
- Brasil  -0,08 -1,02
- Rússia 0,93 7,38
- Índia 5,41 50,98
- China 6,41 64,21

VARIAÇÃO DO PIB-PRODUTO INTERNO BRUTO
2014 A 2021* – EM %

Obs: 2021/Projeções
Fonte: World Economic Outlook/FMI-Oct 12,2021/MinasPart Desenvolvimento

Ano Inflação-CPI Fed Funds Taxa Real
 % ao ano % ao ano % ao ano
2009 2,81 0,25 -2,56
2010 1,44 0,25 -1,19
2011 3,06 0,25 -2,81
2012 1,76 0,25 -1,51
2013 1,51 0,25 -1,26
2014 0,65 0,25 -0,40
2015 0,64 0,26 -0,38
2016 2,05 0,51 -1,54
2017 2,10 1,10 -1,00
2018 1,92 1,91 -0,01
2019 2,26 2,28 +0,02
2020 1,30 0,54 -0,76
2021* 6,29 0,25 -6,04

JUROS REAIS NOS ESTADOS UNIDOS – 2009/2021

*Estimativa
Fonte: FMI/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento

Não basta apenas cres-
cer. É necessário que o cres-
cimento da nossa economia 
supere a média mundial 
e possa se compatibilizar 

com o nível de expansão 
das economias dos países 
emergentes. E, ainda, que 
incorpore outros elemen-
tos, como as da qualidade, 
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da produtividade e da com-
petitividade.

Um desses equívocos 
diz respeito à crença de que 
a estabilidade econômica é 
condição prévia à retoma-
da do desenvolvimento do 
País. Primeiro a estabilida-
de, só depois o desenvol-
vimento. Sendo assim, as 
políticas de estabilização 
assumem um caráter de 
primazia absoluta, subordi-
nando e sufocando todas as 
outras políticas. Apequena-
-se a política econômica, 
amesquinham-se os obje-
tivos para a economia do 
País. E já lá se vão algumas 
décadas de busca inglória 
da miragem da estabilidade.

Evidentemente, nin-
guém, em sã consciência, 
há de negar a necessidade 
de as economias nacionais 
ostentarem bons e saudá-
veis fundamentos macroe-
conômicos. O caminho da 
estabilidade deve ser con-
cebido e implementado, no 
bojo de uma política de de-
senvolvimento para o País. 
A estabilidade não precede 
o desenvolvimento; ao con-
trário, é a estratégia de de-
senvolvimento do País que 
deve, simultaneamente, 
orientar e contextualizar as 
opções da política macro-
econômica. Até porque, ao 
contrário do que se costu-
ma propagar, os caminhos 
possíveis para se alcançar a 
estabilidade econômica são 
vários.

Outro desses equívocos 
é imaginar que apenas o 
ajuste fiscal e algumas re-
formas – como a previden-
ciária - também devem ser 
considerados como condi-
ções prévias à retoma-da 

do desenvolvimento. Da 
mesma forma colocada em 
relação à estabilidade eco-
nômica, deve-se privilegiar 
– concomitantemente - a 
expansão econômica que 
produzirá ganhos genera-
lizados e, em especial, au-
mentos da arrecadação tri-
butária. Cabe destacar que, 
quando um denominador é 
baixo, todos os numerado-
res podem ser considera-
dos altos – o que se aplica 
efetivamente no tocante à 
questão das receitas e des-
pesas públicas. Quando há 
declínio da atividade eco-
nômica, como ocorre nos 
anos mais recentes – a 
produção nacional não 
cresce – os lucros se trans-
formam em prejuízos para 
empresas e, com isso, não 
há como gerar Imposto de 
Renda e outras receitas. 

Gostaria de retomar 
alguns trechos do meu dis-
curso proferido em outu-
bro de 2011, quando da re-
alização da solenidade do 
XI Prêmio Minas Gerais de 
Desenvolvimento Econô-
mico, ocorrida no Automó-
vel Clube de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte

“Faço um alerta: se não 
voltarmos a crescer, as nos-
sas dificuldades só vão se 
agravar e as soluções, para 
os nossos principais proble-
mas, estarão cada vez mais 
distantes. Mesmo já deten-
do, por exemplo, a mais 
elevada carga tributária de 
nossa história, ela continu-
ará se expandindo, assim 
como a dívida pública, que 
poderá nos direcionar a 
uma situação explosiva. E os 
recursos para investimen-
tos em geral ficarão, tam-
bém, sempre mais escassos

Repito e insisto no tema: 
precisamos nos reconciliar 
com o desenvolvimento e 
retomar o crescimento eco-
nômico vigoroso. Temos de 
buscar nos transformar em 
país desenvolvido.

Considero o desenvol-
vimento a trilha natural do 
Brasil rumo ao futuro, como 
já afirmava Juscelino Kubits-
chek há mais de 50 anos. 

A busca de um futuro 
melhor para o Brasil pas-
sa, inexoravelmente, pela 
urgente decisão de dei-
xarmos de ser emergentes 
para nos convolar em país 
desenvolvido. 

Reafirmo, com convic-
ção que, assim como exis-
te o “Sistema de Metas de 
Inflação”, o Brasil deveria 
criar outro modelo simi-
lar e a ser considerado a 
prioridade nacional núme-
ro um. A proposta, nesse 
sentido, é a implantação 
de um “Sistema de Metas 
de Crescimento Econômi-
co Vigoroso, Consistente, 
Contínuo e Sustentável”, 
resgatando-se o planeja-
mento para que se possa 
captar o futuro promissor 
e iniciar já a sua transfor-
mação em realizações efe-
tivas. 

O crescimento econô-
mico vigoroso deve deixar 
de ser apenas uma casua-
lidade, uma questão epi-
sódica, uma efemeridade, 
um acontecimento me-
ramente fortuito para se 
transformar, efetivamente, 
na grande meta econômi-
ca nacional, permeando 
a convolação do País em 
uma economia madura e 
desenvolvida. 

Nesta direção já tive-
mos, antes, vários exem-
plos bem sucedidos e que 
poderiam nos servir de ins-
piração, como foi o caso do 
Plano de Metas, durante o 
Governo JK”.

Na verdade, nestes úl-
timos 40 anos, com rarís-
simas exceções, o Brasil 
vem sendo vítima de uma 
doença que intitulo de 
“síndrome do raquitismo 
econômico” e fica eviden-
cia-do, simplesmente, que 
não consegue acompanhar 
o crescimento da econo-
mia mundial. A marcha do 
crescimento econômico na-
cional parece enferrujada, 
emperrada e não consegue 
engatar qualquer ritmo 
que possa levá-la avante e, 
ao contrário, tem se mos-
trado como uma autêntica 
marcha a ré, um verdadeiro 
andar para trás, como um 
rabo de cavalo.

País cuja economia não 
cresce é um país condena-
do ao atraso, à miséria e ao 
subdesenvolvimento, con-
siderados os maiores ini-
migos da democracia.

O Brasil não pode 
prescindir do crescimen-
to econômico: o estoque 
de problemas sociais acu-
mulados, eleva-se expo-
nencialmente, apesar da 
desaceleração da taxa de 
crescimento da população. 
Entendo que só a expansão 
da economia preencherá as 
condições necessária para 
o enfretamento e atenua-
ção dos mesmos.

A superação dos di-
versos impasses atuais e o 
ingresso do País em uma 
nova etapa de expansão 
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econômica, contínua e se-
gura exigirão coragem e 
firme determinação por 
parte da sociedade brasi-
leira e de seus dirigentes. 
A saída não é simples nem 
trivial e demandará enfo-
ques criativos e destituídos 
de preconceitos e de várias 
antigas verdades.

É verdade que há uma 
grave crise financeira do 
setor público brasileiro, em 
todos os seus níveis e, em 
grande parte, ela é provo-
cada pelo não crescimento 
real das receitas públicas 
em decorrência do pouco 
dinamismo da economia 
nacional e, mesmo assim, 
apesar da “descarga” tribu-
tária asfixiante. É absolu-
tamente indispensável que 
se promova o resgate do 
crescimento da economia 

e se busque a resolução 
dos problemas financeiros 
que o impedem de exercer 
o seu imprescindível papel 
dinamizador.

É mister, porém, que 
não se caia aqui no priva-
tismo radical e absoluto. A 
privatização de empresas 
estatais não pode ser vista 
como a panaceia que irá 
resolver todos os proble-
mas ou males da adminis-
tração pública brasileira. 
É certo que a superação 
da crise financeira do Es-
tado brasileiro exigirá um 
reposicionamento e um 
redimensionamento do 
mesmo no contexto da eco-
nomia nacional. No entan-
to, a presença do Estado na 
economia ainda continua 
essencial e insubstituível, 
ainda mais quando se trata 

de um país com dimensões 
continentais como é o caso 
do Brasil, com alta concen-
tração de renda e ainda por 
se desenvolver.

Neste sentido, o equa-
cionamento e a solução da 
problemática financeira do 
setor público devem se efe-
tivar no bojo de um projeto 
global de redefinição de seu 
papel na economia da País, 
e não a partir de medidas 
tópicas, superficiais e indis-
criminadas que fariam agra-
var ainda mais a questão.

Sem a superação desses 
entraves, a economia brasi-
leira continuará patinando, 
imersa no conjunturalismo 
predominante e vigorante 
em várias das décadas an-
teriores e ainda persistente 
nos dias atuais. Desatar es-

ses nós é pré-condição para 
o seu lançamento em um 
novo ciclo de expansão.

Entendo ser fundamen-
tal que as decisões governa-
mentais nacionais conside-
ram a urgente necessidade 
da transformação do País 
em uma Nação Desenvol-
vida, justa e próspera. Para 
que isso ocorra, torna-se 
imprescindível que estas 
decisões, insubstituíveis e 
inadiáveis por mais tempo, 
elejam “o desenvolvimento 
em primeiro lugar”.

Quero reafirmar que 
aposto no desenvolvimento 
de Minas Gerais e na possi-
bilidade de o Brasil conci-
liar-se com o crescimento 
vigoroso e a modernização 
da economia, com a justiça 
social e a democracia.

Texto de autoria de  
Gita Gopinath  
Economista-Chefe do 
FMI – Fundo Monetário 
Internacional

A recuperação global 
continua, mas perdeu ím-
peto por causa das incer-
tezas ligadas à pandemia. 
O número total de mortes 
causadas pela Covid-19 
já está próximo de 5 mi-
lhões, em parte devido à 
altamente transmissível 

variante delta, e são mui-
tos os riscos para a saúde, 
o que impede o retorno 
completo à normalidade. 
Os surtos da pandemia em 
regiões que abrigam elos 
importantes das cadeias 
de suprimento globais re-
sultaram em rupturas no 
abastecimento mais pro-
longadas do que o previs-
to, conduzindo à alta da in-
flação em diversos países. 
De modo geral, os riscos 
para as perspectivas eco-

Uma recuperação desequilibrada 
por profundas fissuras
A recuperação global continua, em meio à incerteza crescente 
e a dilemas de política mais complexos
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nômicas aumentaram e as 
decisões de política eco-
nômica se tornaram mais 
complexas.

Em comparação com 
nossa previsão de julho, a 
projeção de crescimento 
global para 2021 foi mar-
ginalmente reduzida para 
5,9%, e a projeção para 
2022 permanece inalte-
rada em 4,9%. Contudo, 
essa revisão moderada na 
previsão global mascara 
grandes reduções em al-
guns países. A perspectiva 
para o grupo de países em 
desenvolvimento de baixa 
renda tornou-se conside-
ravelmente mais sombria 
devido ao agravamento da 
dinâmica da pandemia. A 
revisão em baixa também 
reflete perspectivas mais 
difíceis no curto prazo 
para o grupo de econo-
mias avançadas, em parte 
devido a perturbações no 
abastecimento. Parte des-
sas alterações é contra-
balançada pela melhora 
das projeções para alguns 
países exporta-dores de 
commodities devido ao 
aumento dos preços des-
ses produtos. Na maioria 
dos países, o ritmo de re-
cuperação do mercado de 
trabalho é muito inferior 
ao da recuperação da pro-
dução, em razão das per-
turbações relacionadas à 
pandemia nos setores de 
contato intensivo.

A perigosa divergência 
nas perspectivas econô-
micas dos diversos países 
continua a ser uma grande 
preocupação. Estima-se 
que o produto agregado do 
grupo de economias avan-
çadas retorne a sua ten-
dência anterior à pande-

mia em 2022 e a supere em 
0,9% em 2024. Em contra-
partida, espera-se que, em 
2024, o produto agregado 
do grupo de economias de 
mercados emergentes e 
em desenvolvimento (ex-
cluída a China) permaneça 
5,5% abaixo das projeções 
anteriores à pandemia, re-
sultando em um retroces-
so ainda maior na melho-
ria de seu padrão de vida.

Estas divergências são 
consequência do grande 
abismo no acesso a va-
cinas e das imensas dis-
paridades no apoio pro-
porcionado pela política 
econômica. Enquanto nas 
economias avançadas mais 
de 60% da população está 
totalmente vacinada e al-

guns grupos estão agora 
recebendo doses de refor-
ço, cerca de 96% da popu-
lação dos países de baixa 
renda ainda não foi imuni-
zada. Além disso, diante de 
condições de financiamen-
to mais restritivas e um ris-
co maior de desancoragem 
das expectativas de infla-
ção, muitas economias de 
mercados emergentes e 
em desenvolvimento estão 
antecipando a retirada do 
apoio da política econô-
mica, apesar das maiores 
quedas na produção.

As rupturas no abaste-
cimento representam ou-
tro desafio para a política 
econômica. Por um lado, 
os surtos da pandemia e 
as perturbações climáticas 

resultaram na escassez de 
insumos essenciais e re-
duziram a atividade indus-
trial em vários países. Por 
outro lado, essa escassez 
da oferta, juntamente com 
a liberação da demanda 
reprimida e a recuperação 
dos preços das commodi-
ties, fez com que a inflação 
dos preços ao consumidor 
aumentasse rapidamente, 
por exemplo, nos Estados 
Unidos (EUA), Alemanha 
e muitas economias de 
mercados emergentes e 
em desenvolvimento. Os 
maiores aumentos de pre-
ços dos alimentos ocorre-
ram nos países de baixa 
renda, onde a insegurança 
alimentar é mais grave, 
exacerbando as dificulda-
des para as famílias mais 
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pobres e o risco de agita-
ção social.

O Relatório sobre a 
Estabilidade Financeira 
Mundial (GFSR) de ou-
tubro de 2021 destaca 
outros desafios para a 
política monetária em de-
corrência do aumento da 
assunção de riscos nos 
mercados financeiros e 
das fragilidades crescen-
tes no setor de instituições 
financeiras não bancárias.

PRIORIDADES DE 
POLÍTICA ECONÔMICA

Um dos principais fa-
tores por trás de todos es-
ses desafios complexos é o 
contínuo avanço da pande-
mia na sociedade global. 
Portanto, a prioridade má-

xima das políticas públicas 
é vacinar pelo menos 40% 
da população de cada país 
até o final de 2021 e 70% 
até meados de 2022. Isso 
exigirá que os países de 
alta renda cumpram os 
compromissos assumidos 
de doação de doses, coor-
denem com os fabricantes 
para definir a prioridade 
das entregas para o COVAX 
no curto prazo e removam 
as barreiras comerciais ao 
fluxo de vacinas e seus in-
sumos. Ao mesmo tempo, 
fechar a lacuna residual de 
US$ 20 bilhões de dotações 
para testes, terapias e vigi-
lância genômica salvará 
vidas agora e manterá as 
vacinas adequadas ao seu 
propósito. Para o futuro, 
os fabricantes de vacinas 
e os países de alta renda 

devem apoiar a expansão 
da produção regional de 
vacinas para a Covid-19 
nos países em desenvolvi-
-mento por meio de finan-
ciamento e transferência 
de tecnologia.

Outra prioridade glo-
bal urgente é desacelerar 
o aumento da temperatu-
ra do planeta e conter os 
crescentes efeitos adver-
sos da mudança climática. 
Isso exigirá compromissos 
mais ambiciosos para re-
duzir as emissões de gases 
do efeito estufa na próxi-
ma Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudan-
ça do Clima (COP26). Uma 
estratégia de política que 
inclua um preço mínimo 
internacional para o car-
bono, ajustado às circuns-

tâncias de cada país; um 
impulso ao investimento 
público verde e às pesqui-
sas nessa área, bem como 
transferências compensa-
tórias direcionadas às fa-
mílias, pode ajudar a fazer 
com que a transição ener-
gética ocorra de forma 
equitativa. Igualmente im-
portante, os países avan-
çados precisam cumprir 
suas promessas anteriores 
de mobilizar anualmente 
100 bilhões de dólares de 
financiamento climático 
para os países em desen-
volvimento.

Além disso, esforços 
multilaterais coordenados 
para assegurar a liquidez 
internacional adequada 
para as economias em di-
ficuldades, além da imple-
mentação mais rápida do 
quadro comum do G-20 
para a reestruturação de 
dívidas insustentáveis, 
ajudariam a limitar as 
divergências entre os pa-
íses. Aproveitando a alo-
cação histórica de US$650 
bilhões em Direitos Es-
peciais de Saque (DES), o 
FMI está incentivando os 
países com posições ex-
ternas sólidas a canalizar 
voluntariamente seus DES 
para o Fundo Fiduciário 
para a Redução da Pobre-
za e o Crescimento. Além 
disso, está analisando a 
criação de um Fundo Fi-
duciário para a Resiliência 
e Sustentabilidade, que 
ofereceria financiamen-
tos de longo prazo para 
apoiar o investimento dos 
países em crescimento 
sustentável.

No plano nacional, a 
combinação geral de po-
líticas deve ser adaptada 
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à evolução da pandemia e 
às condições econômicas 
locais, visando atingir o 
nível de emprego máximo 
sustentável e, ao mesmo 
tempo, proteger a credi-
bilidade dos quadros de 
políticas. Com o espaço 
fiscal cada vez mais limi-
tado em muitas econo-
mias, os gastos com saú-
de devem continuar a ter 
prioridade, enquanto os 
auxílios emergenciais e as 
transferências precisarão 
se tornar cada vez mais 
direcionados, reforçados 
pela requalificação e pelo 
apoio à realocação da mão 
de obra. Conforme melho-
rem os resultados na área 
da saúde, a ênfase das po-
líticas deve se concentrar 
cada vez mais nas metas 
estruturais de longo prazo.

Com a dívida pública 
em níveis recorde, todas as 
iniciativas devem assentar 
em quadros confiáveis de 
médio prazo, respaldadas 
por medidas factíveis de 
receitas e gastos. O  Mo-
nitor Fiscal de outubro de 
2021 demonstra que essa 
credibilidade pode reduzir 
os custos de financiamen-
to para os países, além de 
ampliar o espaço fiscal no 
curto prazo. 

A política monetária 
precisará se equilibrar 
numa linha bastante tê-
nue entre o combate à in-
flação e riscos financeiros 
e o apoio à recuperação 
econômica. Projetamos 
que, em meio a incertezas 
elevadas, a inflação geral 
volte aos níveis anteriores 

à pandemia em meados 
de 2022, tanto no grupo 
das economias avança-
das como nas economias 
de mercados emergentes 
e em desenvolvimento. 
Entretanto, existe uma 
heterogeneidade conside-
rável entre os países, com 
perspectivas de resultados 
mais favoráveis em alguns, 
como os EUA, Reino Unido 
e certas economias em de-
senvolvimento e de merca-
dos emergentes. Embora, 
de forma geral, a política 
monetária possa olhar 
para além da alta transitó-
ria da inflação, os bancos 
centrais devem estar pre-
parados para atuar rapi-
damente caso os riscos de 
aumento das expectativas 
inflacionárias se tornem 
mais concretos neste terri-

tório ainda desconhecido 
da recuperação. Os bancos 
centrais devem planejar 
ações contingentes, anun-
ciar acionadores claros e 
atuar de acordo com essa 
comunicação.

De modo mais geral, a 
clareza e a coerência das 
intervenções podem con-
tribuir bastante para evitar 
tropeços desnecessários 
nas políticas econômicas, 
que possam desestabilizar 
os mercados financeiros 
e retardar a recuperação 
global – desde o insucesso 
em aumentar em tempo 
hábil o teto da dívida dos 
EUA até reestruturações 
desordenadas no setor 
imobiliário chinês, pas-
sando pela escalada das 
tensões tecnológicas e no 
comércio internacional.

Acontecimentos recen-
tes deixaram perfeitamen-
te claro que estamos todos 
no mesmo barco e que a 
pandemia não terminará 
em lugar algum até que 
termine em todos os luga-
res. Se tiver um impacto 
prolongado – de médio 
prazo – a Covid-19 pode 
fazer com que o PIB global 
fique 5,3 trilhões de dóla-
res abaixo de nossa pro-
jeção atual nos próximos 
cinco anos. Não é preciso 
que seja assim. A comu-
nidade global deve inten-
sificar os esforços para 
garantir o acesso equitati-
vo às vacinas em todos os 
países, superar a hesitação 
em relação à imunização 
onde há suprimento ade-
quado de vacinas e garan-
tir perspectivas econômi-
cas melhores para todos.

Fonte: FMI -1 2 de outubro de 2021
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Economia brasileira em recessão técnica: 
IBGE revela que o PIB brasileiro do  
3º trimestre  "andou de lado" 

Segundo o IBGE, no 3º trimestre 
de 2021 o PIB brasileiro a preços de 
mercado avançou 4,0% na compara-
ção com o mesmo trimestre de 2020, 
depois de crescer 12,3% no trimestre 
anterior nesse mesmo tipo de compa-
ração. Em termos dessazonalizados, 
houve ligeira queda de 0,1% sobre o 
2º trimestre de 2021, após recuo de 
0,4% nos três meses anteriores (ca-
racterizando um quadro de recessão 
técnica).

De acordo com relatório da LCA 
– Consultores Econômicos “esses 
números vieram acima das suas es-
timativas (+3,7% YoY e -0,4% QoQ), 
mas abaixo da expectativa mediana 
do mercado (+4,3% YoY e 0,0% QoQ, 
segundo a Bloomberg e +4,2% YoY e 
0,0% QoQ, de acordo com a Agência 
Estado). É importante notar que es-
sas estimativas não são totalmente 
comparáveis às informações divul-
gadas hoje pelo IBGE, na medida em 
que o instituto revisou todas as séries 
trimestrais desde 2019, de modo a 
incorporar as estimativas definiti-
vas das Contas Nacionais referentes 
àquele ano, assim como informações 
novas dos dados primários de 2020 
e 2021 e os números da PNAD Contí-
nua recentemente reponderada. Ade-
mais, em função do choque gerado 
sobre o PIB pela pandemia, os fatores 
sazonais também têm mostrado uma 
instabilidade maior do que o usual. 

Os novos resultados para 2019 já 
eram conhecidos há algumas sema-
nas - a variação do PIB total passou 
de +1,4% para +1,2%, constituindo 
a primeira revisão para baixo sob o 
atual marco metodológico (SCN Re-
ferência 2010), introduzido em 2015 
(ver gráfico abaixo). Essa revisão 
decorreu, principalmente, da incor-

poração de novos dados sobre o im-
pacto econômico do rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho, 
em 25 de janeiro de 2019. Com isso, 
a queda da Indústria Extrativa Mine-
ral foi ajustada de -0,9% para -9,1% 
e a variação da Indústria Total passou 
de +0,4% para -0,7%. Os Serviços (de 
+1,7% para +1,5%) e a Agropecuária 
(de +0,6% para +0,4%) também fo-
ram revistos para baixo, embora em 
menor magnitude.”

De acordo com a LCA, com os da-
dos divulgados no dia 2 de dezembro, 
o IBGE estimou que o tombo do PIB 
em 2020 foi um pouco menos intenso 
do que apontava a estimativa anterior 
(-4,1% vs -3,9%) - valendo notar que, 
neste caso, ainda se trata de uma esti-
mativa preliminar (a leitura definitiva 
somente será conhecida no final de 
2022). Neste caso, a principal mudan-
ça positiva adveio da Agropecuária 
(de +2,0% para +3,8%), mas a Indús-
tria (de -3,5% para -3,4%) e os Ser-
viços (de -4,5% para -4,3%) também 
melhoraram. Pelo lado da demanda, 
a FBCF (de -0,8% para -0,5%) e o 

Consumo do Governo (de -4,7% para 
-4,5%) tiveram as mudanças mais sig-
nificativas. 

Em 2021, a taxa interanual do PIB 
do 1º trimestre subiu de +1,0% para 
+1,3%, porém a variação do segundo 
trimestre foi revista para baixo, de 
+12,4% para +12,3%.”

Acrescenta o relatório da LCA 
que, “considerando a variação intera-
nual, após mostrar um número bas-
tante elevada no 2º trimestre, o PIB 
teve resultado mais comedido no 3º 
trimestre por conta da base de com-
paração mais elevada. Na margem, 
com ajuste sazonal, a queda de 0,1% 
foi a segunda em sequência, após três 
trimestres positivos. 

Pelo lado da oferta, a principal 
contribuição negativa partiu da Agro-
pecuária (-9,0% YoY e -8,0% QoQ), 
impactada principalmente por café 
(bienalidade negativa), algodão, mi-
lho, laranja e cana-de-açúcar. Tam-
bém houve fraco desempenho da 
pecuária, possivelmente afetada ne-
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A Gasmig
leva gás natural.
O seu 
condomínio 
recebe 
comodidade e

.

A Gasmig quer chegar ao seu condomínio com o gás natural canalizado. Uma alternativa
de energia que oferece diversas vantagens sobre o gás de cozinha envasado, pois permite

várias possibilidades de uso, como no aquecimento da água de piscinas, em churrasqueiras, 
saunas e iluminação. Não precisa de estocagem, e o condomínio só paga pelo que usar.

Para saber mais: ligue 117 ou acesse gasmig.com.br

Natural é evoluir.

Gás Natural Gasmig

•Prático •Econômico •Seguro
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gativamente pelo embargo da China 
à carne bovina brasileira a partir de 
setembro. A Indústria (+1,3% YoY e 
0,0% QoQ) ficou estável na margem, 
reflexo dos resultados fracos da Ex-
trativa, Transformação (escassez de 
insumos) e SIUP (maior acionamen-
to de térmicas com custo de geração 
mais elevado, gerando forte redução 
do valor adicionado no segmento). 
Por outro lado, a Construção Civil 
seguiu crescendo em termos dessa-
zonalizados, assim como os Serviços 
(+5,8% YoY e +1,1% QoQ), que res-
pondem por parcela majoritária do 
PIB. O maior destaque coube a Outros 
Serviços (+13,5% YoY e +4,4% QoQ), 
beneficiados pelo avanço da vacina-
ção contra a Covid-19 e o aumento da 
mobilidade no período. 

Pela ótica da demanda, o Con-
sumo das Famílias (+4,2% YoY e 
+0,9% QoQ) e o Consumo do Governo 
(+3,5% YoY e +0,8% QoQ) mostraram 
melhora, beneficiados principalmen-
te pela redução das restrições ligadas 
à pandemia. A FBCF (+18,8% YoY e 
-0,1% QoQ) ficou praticamente está-
vel na margem, ao passo que o setor 
externo gerou contribuição líquida 
negativa para o PIB.” 

De acordo com a LCA, “com a revi-
são da série histórica e o resultado do 
3º trimestre, o PIB agregado brasilei-
ro continuou próximo do patamar ob-
servado na virada de 2019 para 2020, 
período pré-pandemia, em termos 
dessazonalizados. Vale lembrar que 
o retorno a esse patamar ocorreu no 
início de 2021, antes mesmo do que 
se previa inicialmente. Mas, desde en-
tão, a atividade econômica brasileira, 
em termos agregados, tem "andado 
de lado", ainda que com mudanças 
importantes de composição, as quais 
vêm favorecendo uma recuperação 
um pouco mais rápida do mercado de 
trabalho mais recentemente. De qual-
quer modo, ainda estamos bastante 
aquém da tendência pré-pandemia 
e, principalmente, da trajetória sina-
lizada pelas expectativas de consenso 
formuladas pouco antes da decreta-

ção da pandemia pela OMS, em março 
de 2020. 

Por ora, mantemos nossa expec-
tativa de que o crescimento do PIB 
em 2021 se situará em torno de 4,5%. 
Nossa projeção preliminar para o 4º 
trimestre indica variações de +1,4% 
YoY e +0,3% QoQ. Essa expectativa 
poderia causar estranheza quando 
comparada ao carregamento esta-
tístico mencionado acima, mas vale 
ressaltar que, neste caso, a variação 
anual de 2021 calculada a partir das 
séries original (+4,5%) e dessazo-
nalizada (+4,9%) apresentaria uma 
diferença maior do que o usual (algo 
que decorre principalmente da insta-
bilidade dos fatores sazonais).”

Para a LCA, “caso nossa expec-
tativa para o 4º trimestre deste ano 
seja confirmada, o carregamento es-
tatístico para 2022 seria de apenas 
+0,1%. Atualmente nossa projeção 
para a variação do PIB agregado no 
ano que vem é de +1,0%, apoiada na 
recuperação dos setores Agropecuá-
rio e dos segmentos de Serviços mais 
afetados pela Covid-19 (Outros Servi-
ços e Administração Pública), que são 
justamente os que ainda apresentam 
as maiores distâncias para o período 
pré-pandemia (gráfico acima) e os 
setores que mais têm a ganhar com 
a superação das restrições ensejadas 
pela pandemia. Também há uma ex-
pectativa de melhora de uma parte 
da Indústria de Transformação, com 
alívio das restrições logísticas e de 

acesso a insumos, bem como em SIUP, 
com melhor regime hídrico (permi-
tindo o desligamento de térmicas 
mais caras). 

Contudo, é forçoso reconhecer 
que a expectativa acima parece cada 
vez mais otimista, dados os desenvol-
vimentos recentes e a persistência de 
diversos riscos. Embora a crise sani-
tária venha exercendo influência ne-
gativa cadente sobre a mobilidade e a 
atividade econômica, o risco de novas 
ondas ainda não pode ser descartado. 
O surgimento da variante ômicron 
voltou a colocar o mundo em alerta 
e pode afetar o processo de normali-
zação das cadeias globais de insumos, 
com consequências negativas sobre 
os preços ao produtor e sobre o alívio 
das restrições de oferta globais. 

Outro fator que poderá conter o 
ritmo de crescimento é a inflação do-
méstica, que vem sistematicamente 
surpreendendo para cima. A conse-
quência é um aperto maior e mais cé-
lere das condições monetárias. A ele-
vação maior da Selic, além de conter 
o ímpeto de crescimento do crédito, 
poderia estimular a manutenção de 
recursos em instrumentos de pou-
pança (potencialmente retardando 
o direcionamento ao consumo ou ao 
investimento de parcela dos recursos 
poupados a partir do início da pande-
mia). Tudo isso em um contexto de 
instabilidade política e permanência 
de preocupações fiscais – conclui o 
relatório”. 
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Nomes de bebês preferidos 
pelos brasileiros
Noah e Ayla são destaques do ranking de nomes de bebê 2021; Miguel e Helena lideram

Pais e mães brasileiros estão es-
colhendo cada vez mais nomes inter-
nacionais para seus bebês, e Noah e 
Ayla são os maiores representantes 
dessa preferência. É o que mostra 
a tradicional análise feita pelo Ba-
byCenter Brasil, a partir do levanta-
mento dos nomes de 325 mil bebês 
nascidos no ano de 2021 e cadastra-
dos na plataforma.

Miguel e Helena são os nomes 
mais colocados em bebês, segundo 
o ranking BabyCenter de nomes de 
bebê de 2021. Miguel está na pri-
meira posição há nada menos que 11 
anos. Já Helena ocupa o primeiro lu-
gar das meninas há quatro anos.

Os nomes internacionais Théo, 

Gael, Levi e Noah estão entre os dez 
mais dados a bebês meninos. 

Na lista das meninas, Ayla, Maya, 
Olívia, Luna, Zoe e Chloe registraram 
forte subida na lista dos 100 nomes 
femininos mais frequentes em 2021.

RANKING BABYCENTER BRASIL

O ranking BabyCenter Brasil de 
nomes de bebê é montado há 13 anos 
a partir da compilação dos dados dos 
usuários da plataforma digital gratui-
ta, que inclui o site (brasil.babycenter.
com) e o aplicativo grátis Minha Gravi-
dez e Meu Bebê Hoje. O ranking 2021 
foi elaborado a partir da análise de da-
dos referentes a 325 mil bebês nasci-
dos em 2021. No Brasil, nascem cerca 

de 2,7 milhões de bebês por ano.

O IBGE, o portal da Transparência e 
a Arpen, entidade que reúne cartórios 
no Brasil, divulgam dados oficiais sobre 
nomes de bebê, mas a análise feita pelo 
BabyCenter Brasil permite uma percep-
ção melhor das tendências da moda. Só 
a lista do BabyCenter Brasil uniformi-
za grafias diferentes para um mesmo 
nome, eliminando distorções com a se-
paração de nomes Isabella e Isabela.

Além disso, o ranking BabyCenter 
Brasil considera nomes duplos sepa-
radamente: João Pedro é um nome 
diferente de João Miguel, em vez de 
todos serem contabilizados apenas 
como João, como acontece em outros 
levantamentos
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RANKING DAS MENINAS

Os 10 nomes mais escolhidos para 
bebês meninas em 2021 foram:

1 - Helena

2 - Alice

3 - Laura

4 - Manuela

5 - Sophia

6 - Isabella

7 - Luísa

8 - Heloísa

9 - Cecília

10 - Maitê

Maitê, que vem crescendo cons-
tantemente ao longo dos anos, estreia 
nos top 10 em 2021.

Nomes de menina em alta em 
2021: Elisa, Maria Alice, Ayla, Isis, 
Maya, Esther, Olívia, Maria Helena, 
Agatha, Maria Vitória, Jade, Heloi-
se, Maria Isis, Zoe, Melinda e Chloe.

INFLUÊNCIAS

• Elisa, Isis e Maria Isis: repetição 
do fenômeno Marina Ruy Barbo-
sa. Todo personagem interpre-
tado pela atriz inspira nomes de 
bebê. Em 2021, a influência veio 
das reprises das novelas globais 
"Totalmente Demais" (em que vi-
veu Elisa) e "Império" (em que era 
Maria Isis).

• Maria Alice: o nome foi impulsio-
nado pelo nascimento, em maio 
de 2021, da filha da influenciado-
ra Virginia Fonseca e do cantor Zé 
Felipe, filho de Leonardo. O nome 
se transformou no segundo nome 
composto feminino mais usado 
no Brasil, atrás só de Maria Luísa.

• Zoe e Melinda: nomes internacio-
nais e inovadores, apresentados 
pelas celebridades Sabrina Sato 

e Taís Fersoza, aos quais as famí-
lias foram se apegando aos pou-
cos e que agora já fazem parte 
dos 100 nomes de menina mais 
usados no Brasil.

• Maria Vitória: a análise do Ba-
byCenter mostrou que todos os 
nomes contendo Vitória, como 
primeiro ou segundo nome, cres-
ceram em 2021, talvez como res-
posta às dificuldades e desafios 
trazidos pela situação econômica 
e de saúde devido à pandemia de 
Covid-19.

RANKING DOS MENINOS

Os 10 nomes de menino mais 
usados para bebês em 2021 
foram:

1 - Miguel

2 - Arthur

3 - Théo

4 - Heitor

5 - Gael

6 - Davi

7 - Bernardo

8 - Gabriel

9 - Ravi

10 - Noah

Os destaques do ranking masculi-
no são a chegada de Théo ao terceiro 
lugar e de Gael ao quinto. Ravi e Noah 
estreiam nos top 10, desbancando Sa-
muel e Pedro.

Nomes de menino em alta em 
2021: Ravi, Noah, Gael, Henry, Mat-
teo, Thomas, José, Rael, Mathias, 
Apollo, Liam, Micael, Dominic.

INFLUÊNCIAS

• Apollo: vem crescendo dentro da 
tendência de nomes greco-roma-
nos para meninos que já havia le-
vado Heitor aos primeiros lugares, 

e em 2021 ganhou impulso da re-
prise da novela global "Haja Cora-
ção", em que o personagem Apolo é 
interpretado por Malvino Salvador.

• Henry: cada vez mais adotado, 
com inspiração na realeza, e com-
bina com a moda dos nomes cur-
tos e internacionais.

• José: nomes bíblicos sobem e 
descem no ranking, sempre com 
bastante força. Em 2021, além de 
José, ganham força Isaac (16o), Levi 
(33o), Caleb (39o) e Mathias (65o).

• Ravi: o nome curto e internacio-
nal estava em alta e ficou ainda 
mais popular com o nascimento 
do filho do DJ Alok e da médica 
Romana Novais, em 2020.

• Noah: famílias inspiram-se no 
ator Noah Centineo, que estrelou 
os filmes "Para Todos os Garotos 
que Amei" (Netflix), resgatando 
também o amor adolescente pelo 
protagonista do livro e filme "Di-
ário de uma Paixão". Dos nomes 
internacionais também se des-
tacam Dominic, protagonista da 
série "Velozes e Furiosos", e Liam 
o nome mais popular para bebês 
meninos nos Estados Unidos.

NOMES DE BEBÊ GLOBALIZADOS

Boa parte dos nomes em alta nos 
rankings do BabyCenter também são 
os mais escolhidos em outros países. 
A globalização dos nomes próprios é 
um fenômeno que acontece em ou-
tras partes do mundo, principalmen-
te num tempo em que personagens 
da ficção e do mundo do entreteni-
mento fazem sucesso ao mesmo tem-
po pelo planeta.

ALGUNS EXEMPLOS:

Noah chegou ao 10o lugar no Bra-
sil. Está em segundo lugar na Alema-
nha, na Austrália, nos Estados Unidos 
e na Grã-Bretanha, e é o primeiro co-
locado no Canadá.
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Liam entrou este ano na lista dos 
top 100 do BabyCenter Brasil, em 88o. 
É o nome campeão nos Estados Uni-
dos e terceiro colocado no Canadá.

Theo, terceiro lugar no Brasil, está 
em sexto no Reino Unido, em sétimo 
na Alemanha e em oitavo no Canadá.

Sophia está entre os dez nomes 
mais usados para meninas no Brasil, 
no Canadá, nos EUA, no Reino Unido 
e na Austrália.

E Olivia, nome de menina cam-
peão no Reino Unido, nos Estados 
Unidos e na Austrália, vem crescendo 
no Brasil e subiu 18 posições para 
chegar ao 34o lugar.

JEITOS DIFERENTES DE  
ESCREVER: A GRAFIA IMPORTA

Na tentativa de tornar um nome 
único e especial, pais e mães vêm 
adotando jeitos diferentes de escre-
ver um mesmo nome. No Brasil, como 
detectou o ranking do BabyCenter, há 
preferência pelo jeito mais interna-
cional de grafar o nome, por isso há 
mais Arthur que Artur, mais Sophia 
que Sofia, mais Isabella que Isabela e 
mais Théo do que Téo.

Para as meninas também se con-
sagrou no Brasil a terminação "-elly", 
como em Emanuelly (43o lugar), Isa-

belly (53o) e Gabrielly (97o).

O ranking do BabyCenter Bra-
sil opta por unificar as grafias de 
acordo com o som, ao contrário do 
que fazem as estatísticas oficiais 
da Transparência Brasil e da Arpen 
(Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais). Nomes que se di-
videm muito em jeitos diferentes de 
escrever, como Luiza/Luísa, tendem 
a ficar subestimados nos rankings 
com dados oficiais.

Como curiosidade, o BabyCenter 
Brasil registrou nada menos que 26 
grafias diferentes para o nome Felipe.

NOMES LIGADOS À NATUREZA E 
ATÉ PEQUENAS GRETAS

A natureza e preocupações com o 
meio ambiente vêm dando o tom para 
novos nomes de bebê, principalmen-
te para meninas.

Vêm crescendo nomes como Jas-
mine, Mel, Jade, Pérola e Safira/Zafi-
ra, sem contar Lua (como a filha do 
apresentador Tiago Leifert) e as va-
riações Luna e Luara.

E a jovem ativista Greta Thunberg 
parece estar inspirando as famílias, 
pois já aparecem nos dados do Ba-
byCenter Brasil pequenas Greta.

Veja o material completo sobre 
nomes de bebê em 2021 no 
BabyCenter

• Top 100 meninos

• Top 100 meninas

• Top 20 nomes duplos meninos

• Top 20 nomes duplos meninas

• Galeria de tendências

• Previsões para 2022

O BabyCenter é uma plataforma di-
gital gratuita para que as pessoas acom-
panhem a gravidez e o crescimento de 
seus bebês, com o aplicativo grátis Minha 
Gravidez e Meu Bebê Hoje e o site brasil.
babycenter.com. Além de dar informa-
ções sobre saúde e desenvolvimento, 
também estuda a moda e as tendências 
em nomes de bebês, com base na compi-
lação anônima dos dados dos cadastros. 
O BabyCenter está no Brasil desde 2008 
e é comandado pelas jornalistas Fernan-
da Ravagnani e Carolina Schwartz desde 
o lançamento. Este é o 13o ranking com 
análise e observação das tendências de 
nomes de bebê no Brasil. É possível di-
vulgar o ranking relativo ao ano no final 
de novembro porque, no Brasil, pais e 
mães decidem o nome do bebê com bas-
tante antecedência. Como os dados são 
compilados a partir da data prevista de 
parto, estão incluídos na análise bebês 
com nascimento previsto até 31 de de-
zembro de 2021.
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Juízes na política
Advogado,  
ex-Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Por que um país tão rico em 
toda a sorte de recursos como 
o Brasil há 40 anos não conse-
gue crescer sua economia como 
os demais países do mundo? 
Quando se trata de olhar para 
o futuro esta é a questão funda-
mental.

Há poucos dias a OCDE - Orga-
nização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
-, instituição constituída pelos 
Estados mais ricos do mundo, 
divulgou um relatório em que 
projeta a situação de uma lista 
de países no período de hoje 
até 2060. Usando como medida 
a renda per capita dos países 
em relação à renda dos Estados 
Unidos, o documento é uma es-
timativa do potencial de cresci-
mento dos países durante este 
longo período.

Hoje a renda dos brasileiros 
equivale a 22,9% da renda 
dos americanos. Para efeito de 
comparação, a renda da China 
hoje corresponde a 29,1%, a 
da Índia 10,8%, a da Argenti-
na 28,0% e a da África do Sul 
18,4%. Segundo as previsões 
da conceituada instituição, à 
qual o governo brasileiro mui-
to se empenha em se associar, 
com o propósito de validar as 
suas políticas aos olhos da co-
munidade internacional, em 
2060 estaremos relativamente 
piores do que hoje. Neste mo-
mento do futuro a renda dos 
chineses vai equivaler a 51,0% 
da renda dos americanos, a dos 
indianos a 28,1%, a dos argenti-
nos a 31,6% e dos africanos do 
sul a 28,1%. A do Brasil vai ser 
igual a apenas 27,4%, abaixo de 
todos esses países emergentes. 

Temos pela frente um futuro 
medíocre e sombrio se não mu-
darmos, e mudarmos muito.

O baixo crescimento do Brasil, 
que começou em 1980 e, ao que 
parece, pode continuar ainda 
por muito tempo, é um enigma 
que, na minha opinião, só pode 
ser explicado pelo mal funcio-
namento das instituições.

Seria enfadonho enumerar as 
misérias do Governo e do Par-
lamento, mas um novo proble-
ma começa a atuar para piorar 
a vida do país. Falo aqui da 
judicialização da política e da 
politização da Justiça. A histó-
ria começou, é necessário que 
se registre, com o Partido dos 
Trabalhadores. Quando ainda 
oposição e minoritário no Con-
gresso, o partido apelou siste-
maticamente para os Tribunais, 
com o intuito de reverter derro-
tas no legislativo ou de paralisar 
o governo, dando início a uma 
confusão institucional que se 
agravou com o tempo.

Atualmente a política não está 
mais restrita geograficamente 
aos corredores da Câmara e do 
Senado. Ela se estende aos bas-
tidores dos Tribunais, que de-
tém muitas vezes a palavra final 
em processos exclusivamente 
políticos. Isto claramente defor-
ma a democracia e provoca des-
confiança da sociedade na moti-
vação das decisões judiciais.

Nada contribui mais para esta 
desconfiança do que o com-
portamento dos principais ato-
res da Operação Lava Jato. Por 
mais méritos que tenha tido 
ao revelar os subterrâneos da 

corrupção sistêmica que afligia 
o Estado brasileiro, a Operação 
produziu efeitos políticos de 
grande alcance, sendo o prin-
cipal fator na eleição presiden-
cial, nas eleições de governado-
res e na formação da Câmara e 
do Senado. Assim sendo, seus 
agentes deveriam manter um 
comportamento absolutamen-
te irrepreensível, para resguar-
dar a imagem social de sua 
imparcialidade. Não foi o que 
fizeram.

O Juiz Sérgio Moro renunciou à 
magistratura e se tornou Minis-
tro do Governo que suas deci-
sões ajudaram eleger e agora se 
prepara para concorrer à pró-
pria Presidência da República, 
exibindo como capital político 
suas decisões como Juiz.  Se as 
sentenças dos Juízes se torna-
rem corriqueiramente um ca-
minho para a política não have-
rá mais Justiça nem Estado de 
Direito. Será a desordem, nada 
menos do que isto.

Para completar, o líder dos 
Procuradores da Operação, 
com longa carreira à sua fren-
te, decidiu acompanhar o Juiz, 
demitiu-se do cargo, vai se filiar 
ao mesmo partido e pretende 
construir na própria política 
o que tentou fazer impropria-
mente como agente da Justiça. 
A triste conclusão é que, se  a 
Lava Jato no seu início demoni-
zou a política, no  seu final de-
monizou a própria Justiça e vai 
acabar tornando inocentes os 
que são, na  verdade, culpa-dos.

Com as instituições funcionan-
do deste modo nosso futuro 
foge de nossas mãos.
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Bolsonaro: 
Pior momento 
político e 
eleitoral do 
presidente  
da República

A pesquisa Genial/Quaest divulga-
da no dia 10 de novembro último revela 
o pior momento político e eleitoral do 
presidente Bolsonaro. Entre agosto e 
novembro, a rejeição ao governo subiu 
de 45% para 56%, enquanto a avalia-
ção positiva oscilou de 26% para 19%. 

O motivo principal para este cres-
cente mau humor dos brasileiros com 
o governo é o bolso. Em julho, 41% 
dos brasileiros diziam que a pande-
mia de COVID era o maior problema 
do país e 28% a economia. Agora, a 
preocupação com a pandemia caiu: 
48% acham que a economia é o maior 
problema, e apenas 17% a saúde.

Claro que isso tem consequências 
para o cenário eleitoral. Quase 70% dos 
brasileiros acham que Bolsonaro não 
merece ser reeleito e ele tem 21% de 
intenção de votos, contra 47% de Lula.

A pesquisa foi realizada entre os 
dias 03 e 6/11 por meio de 2.063 en-
trevistas presenciais domiciliares em 
123 municípios nas 5 regiões do país. 
A margem de erro estimada é de 2 
pontos percentuais com 95% de nível 
de confiabilidade.
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Sergio Moro avança na construção do projeto 
para 2022 e revela nome forte da economia

Recém-filiado ao Podemos, Sergio 
Moro confirmou nesta semana o nome 
do ex-presidente do Banco Central 
Affonso Celso Pastore como seu prin-
cipal conselheiro econômico. A revela-
ção foi feita no dia 16 de novembro úl-
timo, durante entrevista ao programa 
“Conversa com Bial”, da Rede Globo. 

“No nível macroeconômico, quem 
tem me ajudado é um economista de 
renome, um dos melhores nomes do 
país”, disse Moro se referindo a Affon-
so Celso Pastore. 

Ao longo da semana, Moro tam-
bém visitou o Instituto do Coração 
- Incor, em São Paulo, para colher in-
formações sobre a excelência no tra-
tamento de doenças cardíacas. 

Recebido pelo diretor do Incor, 
Roberto Kalil Filho, Moro conheceu 
alas e departamentos do Instituto, 
que é referência na América Latina e 
está entre os 25 melhores hospitais 
do mundo especializados em cardio-
logia e pneumologia. 

AGENDAS EM BRASÍLIA 

Já na capital federal, Sergio Moro 
se reuniu com parlamentares e presi-
dentes de diferentes partidos. 

No dia 18 de novembro, recebeu a 
visita de Eliana Calmon. A magistrada 
expôs algumas de suas ideias para o 
Judiciário e o País. “A ministra é uma 
referência na luta pela integridade 
dentro do Judiciário”, elogiou Moro. 

“Estou na campanha. A campanha 
está começando e quero estar desde 
o início. Pretendo trabalhar ajudan-
do na interlocução com o Judiciário e 
com a Ordem dos Advogados do Bra-
sil”, declarou Eliana Calmon, que foi a 
primeira mulher a compor o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e seu traba-
lho teve grande destaque ao assumir 
a corregedoria-geral no Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). 

PEC DA RECESSÃO 

Em mais uma agenda com a im-
prensa, Sergio Moro concedeu en-
trevista ao portal O Antagonista. Na 
oportunidade, ele se posicionou con-
tra a aprovação da “PEC da Recessão”. 

Aprovada na Câmara, a proposta, 
que fura o teto de gastos e desequilibra 
as contas públicas, ainda precisa ser vo-
tada pelo Senado Federal. “Se você ar-
rebentar o teto de gastos, a tua reputa-
ção, a tua credibilidade fiscal vai a zero. 
Quando você rompe com essa política 
do teto de gastos, a consequência vai ser 
o aumento de juros. E o aumento e juros 
vai gerar menor crescimento econômi-
co ou recessão”, apontou. 

De acordo com Moro, é possível 
manter os programas de transferên-
cia de renda para a população mais 
vulnerável sem quebrar a regra do 
teto de gastos. 

“Vamos defender a coisa certa: au-
mentar os benefícios, Auxílio Brasil e 
Bolsa Família, sem, no entanto, fazer 

isso arrebentando o teto de gastos. E 
isso é sim possível fazer”, afirmou Moro. 

A INVESTIDORES, EM SÃO 
PAULO, MORO FALOU SOBRE 
RECONSTRUÇÃO DO PAÍS 

De volta a São Paulo, no dia 19 de 
novembro, Moro participou de um en-
contro sobre economia e investimentos 
promovido pelo banco Credit Suisse. O 
debate foi conduzido pelo presidente 
do banco, José Olympio Pereira. 

Defensor do livre mercado, da livre 
iniciativa e da modernização da eco-
nomia brasileira, Moro tem reforçado 
que, diante das desigualdades do País, 
é necessária a adoção de um capitalis-
mo com solidariedade e compaixão. 

Para acompanhá-lo na agenda, 
Moro convidou o economista Affonso 
Celso Pastore. Ex-presidente do Ban-
co Central, Pastore é o principal con-
selheiro de Moro na área econômica.

Aos investidores, Moro defendeu a 
necessidade de reconstrução do País e 
reafirmou que seu objetivo é “vender 
um sonho, um projeto” e não entrar 
numa campanha “para acabar a po-
larização Lula-Bolsonaro”. Ao final do 
encontro, Moro foi aplaudido de pé.
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Agostinho Patrus pede suspensão 
do processo do novo Rodoanel

O presidente da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PV), de-
fendeu, no dia 26 de novembro últi-
mo, a suspensão dos trâmites para a 
construção do novo Rodoanel na Re-
gião Metropolitana de Belo Horizon-
te (RMBH). Em audiência pública no 
Plenário da ALMG, Patrus também 
cobrou mais transparência e a am-
pliação do debate sobre os estudos 
de traçados e os possíveis impactos 
sociais e ambientais da obra viária. 
Na reunião, participaram prefeitos 
de municípios atingidos, represen-
tantes de movimentos ambientalis-
tas e agentes da Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Mobilidade 
(Seinfra), responsável pelo projeto.

“Este debate foi importante para 
esclarecer e mostrar que existem 
pontos obscuros no debate referente 
ao Rodoanel. A Assembleia Legislati-
va solicitará ao governo toda docu-
mentação e os estudos elaborados 

para podermos, detalhadamente, 
tratar deste assunto. A ALMG traba-
lhará em conjunto com as prefeitu-
ras na análise de tudo que está sendo 
proposto. Até a conclusão destes es-
tudos e dos levantamentos necessá-
rios, solicitamos que se suspendam 
os trâmites e a continuidade deste 
processo. Se existe algo que não está 
claro e explicado à população minei-
ra, é importante que continuemos 
este debate”, defendeu.

O projeto original do Rodoanel, 
apresentado pela Seinfra, teria cerca 
de 100 km de extensão e seria for-
mado por quatro alças que farão o 
entroncamento entre três rodovias 
importantes que passam pela região 
metropolitana: a BR-381, a BR-040 e 
a BR-262. A previsão é que o Rodo-
anel custe R$ 4,5 bilhões, sendo R$ 
3,5 bilhões provenientes do acordo 
firmado entre o Estado e a Vale para 
a reparação pelo rompimento da 
barragem em Brumadinho, em 2019. 

O R$ 1 bilhão restante seria obtido 
por meio da cobrança de pedágios ao 
longo da rodovia. 

Nesta configuração, cerca de 200 
famílias de Betim e Contagem pre-
cisarão ser retiradas de suas casas 
para a realização das obras, ao custo 
de R$ 1,2 bilhão pela desapropria-
ção de 3.500 imóveis em todo o tre-
cho construído, informou a Seinfra. 
Além do impacto social, prefeitos e 
ambientalistas estão preocupados 
com a construção de parte da pista 
no Parque Estadual do Rola Moça e 
na Serra da Calçada. No projeto, o 
trecho da alça Sul passa por esses 
dois locais e por grande área de mata 
atlântica, cerrado, campos rupestres 
ferruginosos e mananciais. 

Contrário ao projeto do Governo 
do Estado, o prefeito de Betim, Vit-
torio Medioli, apresentou e defen-
deu, durante a audiência pública, um 
traçado alternativo para o Rodoanel, 

Presidente da ALMG cobrou mais diálogo e transparência sobre estudos e impactos 
da obra na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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mais eficiente e de menor custo, sem 
grandes interferências, que irá pro-
teger bairros, moradias e comércios, 
reduzindo o impacto sobre áreas de 
proteção ambiental e proporcionan-
do maior interligação entre as BRs 
381, 262 e 040. Corroboram esta 
proposta os prefeitos dos maiores 
municípios da RMBH, como Belo 
Horizonte, Contagem e Brumadinho, 
que também participaram da reu-
nião na ALMG.

“[O projeto da Seinfra para o 
rodoanel] não atende ao interes-
se público. (...) Nosso traçado não 
atravessa regiões densamente po-
voadas. Obra pública tem que aten-
der à população, gerar novas áreas 
de desenvolvimento, não destruir 
aquelas que estão aí. Tem que captar 
o trânsito que chega das BRs e não 
fazer um negócio de colocar o povo 
para pagar um pedágio caríssimo, 
onze vezes mais alto que o da Fernão 
Dias”, argumentou o prefeito de Be-
tim, Vittorio Medioli.

Para o prefeito de Belo Horizon-
te, Alexandre Kalil, é inadmissível 
não debater um projeto desta pro-
porção. Ele defende que a primeira 
coisa a ser feita numa obra é o tra-
çado. “Estamos falando em pedágio, 
mas há uma briga com relação ao 
traçado da obra. O assunto deve ser 
debatido com tranquilidade e clare-
za, será feita com o dinheiro da Vale, 
que custou vidas, portanto, é uma 
coisa muito séria e tem que ser re-
solvida. A quem interessa fazer uma 
obra acanhada é quem vai construir 
e depois privatizar. Não estão enten-
dendo a importância de uma obra 
como esta”, disse Kalil.

A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, ressalta o impacto socio-
ambiental do projeto apresentado. 
“A proposta do governo do Estado 
corta bairros adensados, fragmen-
tando ainda mais regionalmente os 
bairros. Temos, ainda, um impacto 
sobre a bacia da Vargem das Flores, 
que pode secar o espelho d’água e 

comprometer o abastecimento de 
água de Contagem e parte de Betim 
e BH”, denuncia a prefeita, alegando, 
ainda, que o diálogo do governo com 
os municípios sobre o rodoanel foi 
completamente comprometido.

ENTENDA OS DIFERENTES 
PROJETOS PARA O RODOANEL

O projeto do novo Rodoanel Me-
tropolitano apresentado pela Seinfra é 
formado por quatro alças que irão con-
tornar Belo Horizonte. A ideia é que o 
anel viário tenha 100 km de extensão, 
sendo 17 km pela alça Sul (MG-040); 
13,28 km pela alça Sudoeste (BR-040 
a BR-381); 25,8 km pela alça Oeste 
(BR-381 até LMG-806); e 43,9 km pela 
alça Norte (LMG-806 a BR-381). O 
cronograma prevê cerca de um ano e 
meio de licenciamento ambiental e 36 
meses de execução das obras das alças 
Norte e Oeste, que serão as primeiras. 
As alças Sul e Sudoeste serão concluí-
das apenas em 2031.

Em novembro, atendendo a es-
tudos ambientais, a pasta alterou o 
projeto. As principais mudanças fo-
ram a retirada do túnel previsto na 
Serra da Calçada e a localização do 
túnel da Serra do Rola Moça. As al-
terações resultaram na redução de 
1 km de extensão de túneis. Além 
disso, o Estado criou novas cláusulas 
contratuais: a empresa contratada 
terá que fazer um plano para mini-
mizar a emissão de gases de efeito 
estufa durante as obras, criar um 
programa de inclusão e mapear os 
riscos aos direitos humanos que as 
intervenções podem gerar. 

Já o projeto da Prefeitura de Be-
tim é mais eficiente e de menor cus-
to. A proposta muda a trajetória do 
Rodoanel após o ingresso em Casa 
Branca, bairro de Brumadinho. Em 
vez de descer as montanhas da Ser-
ra da Moeda no sentido Ibirité, essa 
variante se abriria no sentido Sar-
zedo e Mário Campos, passando por 
fora dos limites centrais da cidade, 
mas ainda no território do municí-

pio, contornando a parte externa de 
Vargem das Flores até Contagem e 
Ribeirão das Neves. A ideia agrada 
às prefeituras da região, como a de 
Contagem, que argumentam que o 
projeto do governo, da forma em que 
está, prejudica o desenvolvimento 
das cidades, já que cortaria bairros 
importantes dos municípios.

Em síntese, o projeto do Estado 
para o Rodoanel prevê: desapropria-
ções com interferências em benfei-
torias; fluxo de 200 mil veículos indo 
para Betim e Contagem; grande im-
pacto na Área de Proteção Ambiental 
(APA) Várzea das Flores, passando por 
áreas densamente povoadas; e maior 
tempo para execução em função de 
desapropriações. Já o projeto alterna-
tivo propõe: um traçado sem grandes 
interferências; menor custo com desa-
propriações, pois a maior parte seria 
em áreas rurais, não dividindo bair-
ros; interligação maior entre as BRs 
381, 262 e 040; e menor impacto na 
APA Várzea das Flores, pois o traçado 
passaria em áreas menos povoadas.

Os prefeitos de Contagem, Bru-
madinho, Mário Campos e São Jo-
aquim de Bicas estão a favor do 
projeto da Prefeitura de Betim. 
Brumadinho, o epicentro de toda a 
tragédia, não era contemplado na 
proposta do Estado, mas a proposta 
alternativa prevê ligação direta do 
centro de Brumadinho a Belo Ho-
rizonte, passando pelo Rodoanel e 
pela Via Expressa.

Há ainda o projeto apresentado 
pela Associação Mineira de Defe-
sa do Ambiente (Amda), que evita 
obras em áreas das serras da Calça-
da e do Rola-Moça, ambas áreas de 
conservação ambiental da Grande 
BH. Essa alternativa tem cerca de 13 
km e passa pelo Barreiro e Ibirité, 
abaixo do trevo da Vallourec/Man-
nesMann, no Bairro Olhos D Água. 
Na versão atual, o acesso se daria a 
uma distância de 13,5 quilômetros, 
pela Serra da Moeda, após o Bairro 
Jardim Canadá.
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O presidente da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PV), 
assinou, no dia 8/11 último, a carta-
-manifesto de apoio à campanha “Na-
-tal Sem Fome 2021”. Com isso, até o 
próximo dia 17 de dezembro, a ALMG 
ajudará a arrecadar recursos para a 
compra de cestas básicas destinadas 
à população mais vulnerável.

“Crianças voltaram aos semáforos, 
cada vez mais pessoas dormem nas 
ruas, falta comida e a fome chegou lite-
ralmente aos ossos. Nenhum país civi-
lizado pode aceitar a miséria passiva-
mente”, afirmou Agostinho Patrus, no 
Plenário da ALMG, durante solenidade 
de lançamento da campanha.

Organizada pela ONG Ação da 
Cidadania, a iniciativa já ajudou 20 
milhões de pessoas a terem um Na-
tal digno. A entidade congrega uma 
imensa rede de mobilização em todo 
o país e promove a maior campanha 
contra a fome da América Latina. 

Neste ano, a Associação Arebeldia 
Cultural, entidade parceira do Comitê 
Estadual da Ação Cidadania, receberá 
as doações. A Assembleia também re-
colherá diretamente doações de brin-
quedos novos, em postos de coleta fí-
sicos instalados na sede do Legislativo.

Em seu pronunciamento, o pre-
sidente da ALMG citou pesquisa da 
Universidade federal de Minas Ge-
rais (UFMG) que estimou que cerca 
de 60% dos lares brasileiros sofrem 
com a insegurança alimentar. Em 
Minas Gerais, segundo levantamen-
to da Fundação João Pinheiro, cinco 
milhões viviam na pobreza, mesmo 

antes da pandemia.

O presidente da ALMG lembrou 
ações da ALMG contra a pobreza, 
como o auxílio emergencial de R$ 
600, conhecido como Força Família. 
Ao citar a escritora mineira Carolina 
Maria de Jesus, que relatou o drama 
da fome no livro “Quarto de Despejo: 
Diário de uma Favelada”, Agostinho 
Patrus criticou a “condenação ética 
da miséria” promovida por quem é 
“abastado financeiramente, mas po-
bre de espírito e empatia”.

“Infelizmente, é senso comum a 
criminalização da miséria. Esses nunca 
souberam o que é a vertigem da fome, 
conforme escreveu Carolina de Jesus. 

Chegaram a dizer que o auxílio criado 
por esta Casa seria gasto num boteco. A 
que ponto chegamos”, criticou.

Além de representantes de ONGs, 
a solenidade de adesão do Parlamen-
to mineiro contou com executivos de 
veículos de comunicação, que tam-
bém assinaram a carta-manifesto. A 
imprensa ajudará a divulgar a campa-
nha e mobilizar a rede de solidarieda-
de em todo o Estado.

“Com a vossa ajuda, essa ação 
ganha ainda mais força em prol da-
queles que mais precisam de atenção. 
Nossa esperança é tocar o coração de 
todas as mineiras e mineiros”, desta-
cou Agostinho Patrus.

Agostinho Patrus lança campanha 
contra a fome
Presidente da ALMG anunciou apoio à arrecadação de alimentos 
e brinquedos para o “Natal Sem Fome”

1 0 2
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“Já foi dito que a principal das re-
voluções dos nossos dias é a “revolução 
das expectativas crescentes” dos países 
pobres, os quais insurgindo-se contra o 
caráter inevitável com que, até há bem 
pouco, se pretendia revestir sua pobreza, 
e encorajados pelos novos horizontes que 
o grande progresso da teoria econômica 
lhes descortinava, se lançaram à conquis-
ta de sua emancipação econômica com 
um ardor revigorado pela consciência do 
enorme atraso que lhes cabia vencer.

Na caracterização de sua crise, não 
tardaram em particularizar-lhe os mo-
tivos de permanência e de virulência. 
Notaram, inicialmente, que a exiguida-
de da renda individual reduzia, quando 
não suprimia, a possibilidade de pou-
pança e, consequentemente, a de inves-
timento. Sem este, estagnava a renda 
individual e, repetindo-se o processo, o 
subdesenvolvimento se transformava 
num invencível círculo vicioso.

 Mais ainda, essa reduzida capa-
cidade de poupança era constante-
mente corroída pela influência do alto 
padrão de consumo dos países adian-
tados sobre o dos países economica-
mente imaturos; o cinema, o rádio, a 
imprensa, tudo concorria para susci-
tar e encorajar, nos países subdesen-
volvidos, gastos suntuários que não 
correspondiam a seus meios.

No que diz respeito à demanda 
de investimento, verificou-se, rapida-
mente, que a limitação do mercado 
consumidor, avaliado este em termos 
de poder de compra, impossibilitava a 
instalação de uma série de indústrias 

indispensáveis. Aí, também, deparava-
-se aos países subdesenvolvidos um 
inquietante círculo vicioso, pois era a 
própria exiguidade do mercado que 
tendia a perpetuá-lo.

Ainda admitindo que os países sub-

desenvolvidos encontrassem meios para 
vencer essas dificuldades, deparar-se-
-lhes-iam obstáculos não menos ponde-
ráveis, pois a importação dos bens de 
produção, indispensáveis à sua obra de 
industrialização, ficava condicionada ao 
volume de suas disponibilidades finan-

JK: Por que a presença do Estado na 
economia dos países subdesenvolvidos 
é indispensável

O texto, apresentado a seguir, foi extraído do discurso de JK, proferido durante a 
solenidade de instalação da Conferência Internacional de Investimentos, em Belo 
Horizonte, ocorrida em 23 de junho de 1958.
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ceiras em países que produzissem esses 
equipamentos básicos. Assim, o processo 
industrializador dos países subdesenvol-
vidos subordinava-se, em última análise, 
a dois fatores preponderantes: o valor de 
sua exportação e sua habilidade em ob-
ter créditos no exterior.

Não há necessidade de longos co-
mentários (pois se trata hoje de dou-
trina econômica comprovada), para 
mostrar que o preço dos bens primá-
rios — base da exportação dos países 
subdesenvolvidos — além de sofrer os 
efeitos de um progressivo processo de 
desvalorização frente ao preço dos pro-
dutos manufaturados, ainda está sujei-
to a violentas e danosas oscilações.

Quanto ao capital privado interna-
cional, dificilmente é atraído por aven-
turas pioneiras, onde grande é o risco, 
problemático o retorno e baixa a ren-
tabilidade; assim, na fase inicial do de-
senvolvimento, prefere investimentos 
mais limitados e seguros, geralmente 
de reduzida significação econômica 
real para as nações beneficiadas. Por 
outro lado, a insuficiência dos recursos 
das instituições internacionais de cré-
dito público, de par com a estreiteza de 
seus estatutos, não permitia que nelas 
pudessem os países subdesenvolvidos 
depositar grande esperança para a so-
lução de seu problema essencial.

Eis, consideravelmente resumida, 
a situação que, com grau diverso de in-
tensidade, se depara aos países subde-
senvolvidos; eis o que destruirá, remo-

verá ou corrigirá essa “revolução de 
expectativas crescentes” a que aludi-
mos. Assim, ela impõe pesadas respon-
sabilidades não só aos governos dos 
quais se esperam resultados concretos 
e rápidos, mas também à empresa pri-
vada que, nos regimes democráticos, 
tem constituído a mola mestra do de-
senvolvimento, permitindo conciliar o 
objetivo do progresso econômico com 
o da liberdade política.

A mera enumeração dos obstá-
culos, por incompleta e resumida que 
seja, indica que se faz necessário re-
médio poderoso, de cuja idealização e 
aplicação não poderá ficar ausente o 
Governo. Antes que possa florescer a 
iniciativa privada, são indispensáveis 
vultosos investimentos de infraestru-
tura, nos setores da energia, do trans-
porte e da educação, em particular 
— e que exigem uma concentração de 
recursos que, face à escassez da pou-
pança individual, só pode ser obtida 
através dos orçamentos públicos.

Em tais condições, a entrada do 
Governo na esfera das atividades in-
dustriais é, mais do que uma fatalidade, 
uma imperiosa necessidade e a garan-
tia mesma de que poderá eventualmen-
te prosperar a iniciativa particular. O 
círculo vicioso do subdesenvolvimento 
só pode ser rompido pela firme e com-
pacta interferência estatal, sem que se 
deva considerar tal interferência como 
tradução de preferência ideológica ou 
expressão de uma deliberada tendência 
ao Estatismo, mas como simples impe-

rativo de circunstâncias.

Muitos dos investidores e “empre-
sários” aqui presentes provêm de pa-
íses onde é pujante e decisivo o papel 
da empresa privada na promoção do 
desenvolvimento econômico; de países 
onde, por conseguinte, são os inves-
timentos governamentais encarados 
como concorrentes do investimento 
privado e desestimulantes à iniciativa 
particular. Creio já ter mostrado que o 
nosso teatro de operação é bem diferen-
te, exigindo outras condições de ação e 
o uso de corretivos que a empresa pri-
vada não está em condições de suprir. 
Urge, pois, que eliminemos, de uma vez 
por todas, interpretações falsas do pa-
pel do governo em países que iniciam 
a sua marcha para o desenvolvimento; 
em particular, é inadmissível se insista 
em presumir que todas as tarefas que, 
nos países de economia madura, são 
hoje executadas pela empresa privada, 
o podiam ser também nos países em de-
senvolvimento e que os setores de ação 
governamental sofram em ambos os ca-
sos as mesmas limitações.

 No quadro do Brasil, a iniciati-
va pública foi decisiva para pôr em 
marcha o processo industrializador e, 
destarte, abrir à empresa privada um 
sem-número de atividades rentáveis. 
Através de investimento pioneiro, mas 
também mediante empreendimentos 
complementares da iniciativa privada, 
especialmente em áreas em que con-
siderações de segurança ou de sensi-
bilidade política tornam imperativa a 
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atividade governamental, o Estado tem 
constituído o elemento de nossa reden-
ção econômica e, face ao caráter ainda 
imaturo da revolução industrial que 
estamos a promover, seu papel de “em-
presário” não poderá ser interrompido.

Repito: o fenômeno não reflete incli-
nação ao estatismo, pois embora se acen-
tue a ação “empresarial” do governo em 
termos absolutos, é provável que, mercê 
das novas e múltiplas avenidas de ati-
vidades que abrirá à iniciativa privada, 
diminua sua participação percentual na 
totalidade dos investimentos. O que há 
de inegável é que — nesta fase de tran-
sição heroica, em que mais pronunciada 
é nossa vulnerabilidade por motivo da 
transformação radical que se imprime à 
nossa economia; nesta fase em que mais 
sérios são nossos problemas financeiros 
e sociais, decorrentes da laboriosa me-
tamorfose por que passa uma série de 
instituições, virtualmente petrificadas 
pela ação do tempo — o papel do Esta-
do, quer como promotor e orientador, 
quer como disciplinador da luta contra 
o subdesenvolvimento, é ainda decisivo, 
pois não encontra substituto.

É este o estado de espírito que pre-
sidiu à elaboração do que veio a ser de-
nominado de Programa de Metas, cuja 
finalidade é a de coordenar os inves-
timentos do governo e concentrá-los, 
de preferência, nos setores de energia 
e transporte, pouco atraentes para o 
capital privado. Bastará mencionar 
que, dentro desse Programa, 43% dos 
investimentos se referem à energia e 
cerca de 30% aos transportes.

No tocante à indústria e à agricul-
tura, a ação do governo se orienta deci-

didamente no sentido de suplementar o 
esforço do capital privado e de encora-
já-lo, através da concessão de financia-
mentos, de incentivos cambiais e fiscais.

 Testemunho do acerto dessa orien-
tação é o recente surto da indústria au-
tomobilística no Brasil. O governo fixou 
meta de produção de 170.000 veículos 
para 1960, proporcionando incentivos 
diversos à iniciativa privada para se 
desincumbir dessa tarefa. Todas as indi-
cações são hoje de que esse objetivo será 
ultrapassado, devendo atingir 200.000 
veículos a produção automobilística 
nacional, na data mencionada. Serão 
mobilizados recursos de cerca de 214 
milhões de dólares em equipamentos de 
procedência estrangeira e cerca de 14 
milhões de cruzeiros em moeda local. A 
quase totalidade desses recursos provirá 
da própria iniciativa privada, não con-
tribuindo o governo senão com garantia 
para empréstimos em moeda estrangei-
ra e outros de instituições oficiais.

Método semelhante será adotado 
para o estímulo à indústria de cons-
trução naval, ao passo que, na indús-
tria de ferro e aço, o Governo se vem 
associando a capitais particulares, 
assegurando a estes últimos apoios fi-
nanceiros para que possam enfrentar 
os pesados investimentos requeridos 
pela moderna siderurgia.

Os exemplos servem de ilustração 
ao papel preponderante do Estado no 
desencadeamento da atividade priva-
da. Outros muitos poderiam ser encon-
trados nos cinco grandes gestores em 
que se divide o meu programa de me-
tas: energia, transporte, alimentação, 
indústria de base e construção da nova 

Capital. Em diversas ocasiões, prestei 
contas à Nação do cumprimento do 
meu Programa — já porque considero 
indispensável que o País esteja perma-
nentemente a par da evolução de um 
plano tão vital, já porque é com um 
sentimento de justa satisfação que ve-
rifico terem ficado as minhas promes-
sas aquém do que se vem realizando.

Dizer hoje o que já foi dito e o que 
já foi escrito constituiria, para muitos 
aqui presentes, repetição fastidiosa.

Cumpre-me, porém, acrescentar que 
a filosofia essencial deste programa é a 
luta contra o subdesenvolvimento. Cada 
uma das metas tem um objetivo específi-
co, um efeito corretivo determinado.

Na verdade, o Brasil está hoje, mais 
do que nunca, apto a receber a colabo-
ração de quantos queiram, com sinceri-
dade de propósitos e elevação de vistas, 
fazer deste país um laboratório da civi-
lização do futuro. E esse afluxo dos ins-
trumentos de riqueza só se verificará, 
em termos da conveniência coletiva, se 
traçarmos, antes, como pretendemos fa-
zer agora, as linhas nucleares do esforço 
comum. É para isso que vos convocamos, 
no instante em que estão frutificando 
entre nós tantas iniciativas que mos-
tram as vantagens decorrentes desse en-
trosamento de forças do progresso.

Sabe o Brasil, Senhores, que so-
mente uma lúcida política de coope-
ração com os povos livres de todos os 
continentes poderá marcar o seu lugar 
na história contemporânea. E esse lu-
gar, cuja conquista está clara, há de 
ser entre as primeiras e as mais pode-
rosas nações modernas”.

Texto extraído da coletânea de livros – 3 volumes 
– 2.336 páginas, intitulada “Juscelino Kubitschek: 
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao 
Brasil do Século XXI”, de autoria de Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira e publicada em 2019 por 
MercadoComum – Comunicação e Publicações, Ltda. 
– Maiores informações: revistamc@uol.com.br
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O Hermes Pardini é, mais uma vez, destaque do 
XXIII Prêmio Minas - Desempenho Empresarial 
- Melhores e Maiores - Mercado Comum 
2020/2021 e está listado no XXV Ranking de 
Empresas Mineiras. Além disso, o Hermes Pardini 
foi selecionado entre as 50 maiores e melhores 
empresas de Minas, na categoria EMPRESAS 
EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS - SAÚDE.

Cada premiação que recebemos nos orgulha 
por sabermos que o cuidado que temos para te 
atender é reconhecido também pelo mercado. 
Seguimos trabalhando para retribuir a sua 
confiança com serviços cada vez melhores. 
Sempre que precisar, conte com a gente.

Hermes Pardini.
Faz bem ter com quem contar.

  Melhor que 
    ser premiado, 
é ser reconhecido 
     por você.

(31) 3228-6200hermespardini.com.br
grupopardini.com.br

Responsável Técnico: Dr. Guilherme Birchal Collares CRM-MG 35.635 - Inscrição CRM 356 - MG
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Minas Gerais foi o destino de
episódio de CNN Viagem e Gastronomia
No programa, Daniela Filomeno mostra toda a tradição histórica e a culinária mineira

O CNN Viagem e Gastronomia, 
que foi ao ar no dia 20 de novembro 
último, às 21h, teve como tema “Minas 
Gerais: Onde arte e história se reúnem 
à mesa”. No episódio Daniela Filomeno 
mostra toda a tradição histórica do es-
tado e a culinária mineira. 

 A jornada do programa tem início 
pela capital, Belo Horizonte. A cidade 
foi eleita a “Cidade Criativa da Unesco 
pela Gastronomia” e a produção da 
CNN Viagem & Gastronomia mostra o 
motivo da escolha.  No “Geraldo”, co-
nhecido como “Rei do Torresmo”, as 
grandes atrações são o famoso torres-
mo, apelidado de “lagosta mineira”, e a 
pururuca, conheci-da como o camarão 
de lá. O sucesso do local é tão grande 
que o proprietário afirma vender, dia-
riamente, até 50 quilos de carne de 
porco.

Daniela Filomeno visita o res-
taurante Xapuri, o “queridinho” da 
apresentadora e influenciadora. O 
proprietário do local conta a história 
do estabelecimento que passou de ge-
ração em geração e tem como marca 
uma comida “sofisticada na simplici-

dade”. Um convite à culinária criativa.

Após essa celebração da gastro-
nomia mineira, no Xapuri, o “CNN 
Viagem e Gastronomia” vai para o que 
tem de mais descolado e jovem em Mi-
nas Gerais: o Mercado Novo. No local, 
a produção conhece o “Bar da Loira”, o 
único bar gerenciado por uma mulher 
no Mercadão. Ali também é possível 
encontrar as revelações da nova gas-
tronomia e de pequenos produtores 
da região. É ideal para happy hour e 
faz jus ao título que BH recebeu como 
a “Capital Mundial dos Bares”. Daniela 
prova cachaças locais e entradas cria-
tivas, como uma espécie de canapé de 
língua de boi. 

Além de oferecer uma boa comi-
da, Minas Gerais também conta com 
ótimas opções de hospedagem. Uma 
das escolhas foi o Hotel Fasano, em 
Belo Horizonte. No espaço, os móveis 
são de artistas da região. Os quartos 
são sofisticados e confortáveis. Além 
disso, eles prezam a valorização da co-
mida local. O prato escolhido durante 
a estada foi uma mistura de comida 
mineira com culinária italiana: um 

ravióli recheado de galinha d’angola, 
com fonduta de queijo e molho. 

Os queijos da região também são 
pauta do episódio. No programa desta 
semana, uma conversa com o jorna-
lista gastronômico Eduardo Girão. Ele 
prepara uma degustação para a equipe 
e fala sobre a variedade dos queijos do 
estado: são cerca de 30 tipos de quei-
jos diferentes em 20 regiões distintas.

O programa também conta com 
uma parte cultural: Inhotim. O institu-
to, que já tem 15 anos, foi idealizado 
por Bernardo Paz. Tudo começou na 
fazenda dele, com o sonho de transfor-
mar o local em um espaço de arte con-
temporânea. O sonho ganhou formas 
ainda maiores e, hoje, o espaço é con-
siderado o maior museu a céu aberto 
do mundo. Segundo a apresentadora, 
“Inhotim é um local para ser degusta-
do com calma”.

O último destino do programa é o 
Santuário do Caraça. Um local que tem 
hospedagem, santuário, biblioteca, 
catacumbas, foi um colégio e abriga 
muita história!  Daniela Filomeno fica 
hospedada no quarto em que D. Pedro 
II também esteve. Lá, vivencia todas 
as experiências sugeridas, aprende a 
fazer um pudim tradicional, chamado 
“Pudim de Gabinete”, e mergulha na 
história de cada cômodo do local. 

O Santuário fica na Serra do Ca-
raça, nos biomas de Cerrado e Mata 
Atlântica, o que favorece a presença de 
diversos animais no local. Entre eles, 
o Lobo Guará merece destaque. No 
programa, Daniela conta a história do 
Padre Tobias e a relação com o animal. 
E até hoje o lobo aparece. Mas não é 
sempre. Será que a equipe deu sorte 
de encontrar o animal?
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- Melhores e Maiores - Mercado Comum 
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A grande e onipresente 
Cabernet Sauvignon
 “Apreciamos um vinho tanto 
mais quanto sabemos reco-
nhecer suas qualidades e di-
zer por que ele é bom.” - Émile 
Peynaud

Na edição anterior comentei 
sobre a rainha das uvas bran-
cas, a deliciosa Chardonnay, 
em matéria que, infelizmente, 
teve o título truncado; e em ra-
zão do que, apresento meu pe-
dido de desculpa. Agora, que 
tal discorrer um pouco sobre 
essa rainha dos continentes, a 
Cabernet Sauvignon?   

A definição ajusta-se a essa 
uva que é cultivada em todas 
as regiões, mundo afora, sem-
pre com sucesso, e nunca de-
clinando de sua personalidade 
forte, cujas características a 
torna facilmente reconhecível; 
venha de onde vier. Originária 
de Bordeaux, na sub-região do 
Médoc  a Cabernet Sauvignon 
é majoritária nos mais famo-
sos vinhos tintos do mundo, e 
além, a margem esquerda da 
Gironde.

Seus aromas e sabores perso-
nalissimos (são relatados, cas-
sis, pimentões, chocolate, fru-
tas pretas, menta, tabaco) são 
inconfundíveis; e não a impe-
de de expressar, com nitidez, 
diferentes terroirs, climas, 
safras e estilos, qualquer que 
seja a região onde é plantada.

Presente em quase todo o 
continente europeu – exceto 
Áustria e Alemanha, a Caber-
net Sauvignon já é popular 
na Espanha; devido, sobretu-
do, a sua parceria com a uva 
Tempranillo. Toscana, Emilia 
Romagna e Piemonte, são 
regiões italianas onde ela é 
cultivada; e em Portugal, tem 
presença especialmente no 
Alentejo e em Algarve.

Sua história de sucesso no 
Novo Mundo começou pelos 
grandes tintos da Califórnia 
(Napa Valley e Sonoma), os 
primeiros a obter reconheci-
mento internacional. E na ins-
piração californiana, muitos 
Cabernet Sauvignon do Chile, 
considerado grande referên-
cia mundial para esse vinho; 
com destaque ainda para a sua 
produção com estilo bordalês.

O sucesso é sua marca também 
na Argentina, Austrália, África 
do Sul, Nova Zelândia e Brasil. 
Aqui, é a uva mais plantada e 
seus vinhos apresentam gran-
de variedade de estilos; toda-
via, considerados mais próxi-
mos ao estilo europeu.

A Cabernet Sauvignon é uma 
uva que se adapta bem ao en-
velhecimento em carvalho, e 
os vinhos podem ser longevos 
e complexos; naturalmente, 
aqueles de linhagem e reco-
nhecimento internacional.

 Seus vinhos são muitos e 
díspares em qualidade, o que 
chega a ser natural em se tra-
tando da uva mais cultivada 
do mundo. 

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Empresário,  
ex-Presidente da 
FIEMG – Federação 
das Indústrias de 
Minas Gerais. 

Da realidade e esperança

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

A realidade que enfrentamos 
como cidadãos comuns, não 
a elite política e econômica, 
neste maravilhoso Brasil, é 
mais do que dura, é duríssi-
ma. Mais de metade da po-
pulação está desempregada, 
meio empregada, se virando, 
e com falta total de comida 
na mesa. 77% das crianças 
na idade escolar só têm uma 
refeição por dia. Com Covid e 
reestruturação da economia 
e sem investimentos públicos 
e poucos privados, não tem 
emprego. E quando tem, falta 
nível de conhecimento ade-
quado para se ter emprego 
numa economia mesmo em 
retrocesso, mas em mudança.

A inflação galopante, custo de 
vida, da comida em especial, 
só aumentando. E as empre-
sas não conseguem repassar 
os custos. Estão se desca-
pitalizando, em especial e 
principalmente as empresas 
de porte menor aumentando 
o endividamento. Aliás, en-
dividamento impossível de 
pagar porque os juros reais 
no país real nada têm que ver 
com juros no país imaginário. 
País que produz comida para 
abastecer o mundo, não con-
segue produzir a comida para 
seu próprio povo. 

A isso ainda temos que adi-
cionar a desgraça ambiental, 
o desmatamento, barragens 
rompidas, incêndios e desas-
tres que já nos atingem em 
cheio e não esperam chegar o 
outro século e outra geração 
a qual estamos deixando um 
deserto ecológico. 

Bem, a lista não acaba, e é 
longa. Alguns estão deixando 
o país, o número de emigran-
tes ilegais brasileiros nos Es-
tados Unidos bateu todos os 
recordes, mas nós ficamos. 
Sem falar na gestão do Covid, 
que nos deixa em pavorosa. 
E em deixar-nos em atitu-
de de receio, não podemos 
passar em nuvens brancas, o 
enriquecimento legal e ma-
nipulação que fazem nossos 
políticos com orçamentos pú-
blicos. Orçamento secreto e 
outras artimanhas em todos 
os níveis de legislativo com 
liderança firme do Congresso 
Nacional, são tão vergonho-
sos que não merecem sequer 
ser mencionados porque re-
presentam banditismo legali-
zado de pior espécie.

E DAÍ?

Daí é que você e eu, as nossas 
famílias ficamos, temos que 
remar contra o maré, e so-
breviver. Sobreviver pessoal-
mente, sobreviver empresa-
rialmente, sobreviver contra 
Covid, Zica e outras doenças 
que nos afligem todos os dias. 
Os mais idosos como eu, o 
tempo de sobrevivência está 
bem reduzido, mas a questão 
é: e os jovens ?  

Primeiro, haverá eleições, 
livres e as mudanças que po-
dem vir, são fundamentais 
para o futuro.

Segundo, o Brasil continua 
sendo um país que funciona 
à margem do caos provoca-
-do pelo governo e nossos 

políticos. Há uma resistência 
econômica e social que ul-
trapassa a vontade de deixar 
esse povo maravilhoso mor-
rer de fome, de desemprego e 
de corrupção legal e ilegal. Há 
ilhas de excelência, há pesso-
as honestas e há mudanças 
positivas.

Junte-se a eles, deixe os ben-
ditos que estão destruindo o 
país mesmo enriquecendo-
-se, fora. Comece a acreditar 
na sua capacidade de suplan-
tar essas dificuldades.

O Brasil possui as suas mara-
vilhas que suplantam as suas 
mazelas. Os políticos passam 
e deixam um mar de lama e 
são esquecidos. E você tem 
direito de votar, esse direto 
tão sagrado, que o brasileiro 
em geral despreza mas que, 
mesmo quando lhe tentaram 
tirar, não conseguiram.

Olha para frente, aperte os 
dentes e acredite que você 
pode. Brasileiro em geral é 
bem mais crítico em rela-
ção ao país do que outros no 
mundo, mas também precisa 
colocar no nosso patriotismo 
menos ufanismo e mais rea-
lismo. E responsabilidade de-
mocrática que cada cidadão 
tem que exercer. Em especial 
os da chamada elite, porque 
do povo faminto está difícil 
pedir mais do que já fazem: 
rangendo dentes e acreditan-
do que vai melhorar.

Agora, vamos todos, todos 
sim, trabalhar para melhorar.
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Está em curso no Brasil a 
formação das raízes de nova 
espiral coletivista de esquer-
da. Por uma dessas ironias e 
contradições da política, este 
momento que se vai traçando 
tem suas bases em uma políti-
ca liberal, aquela mesma com 
a qual se deu a surpreenden-
te eleição de Jair Bolsonaro 
para presidente da República. 
Um ideal que não foi seguido 
porque ele não tinha a inten-
ção de segui-lo e não tinha a 
menor ideia do que era aqui-
lo, mas o instinto lhe soprava 
que, assim revestido, o andor 
carregado pelas “forças vivas 
da nação” o ergueria ao po-
der. Frustrados pela Criatura, 
seus apologistas foram, um a 
um, deixando o barco ou joga-
dos ao mar pelo Capitão.

Na sala de controle dessa nau 
dos insensatos, os instrumen-
tos de orientação revelam a 
queda do PIB de 4,80% este 
ano para 0,70% em 2022. 
O IPCA ruma de 4,31% em 
2019 para 10,5% em 2022. 
O número de desempregados 
atinge cerca de 14 milhões de 
trabalha-dores. É a deteriora-
ção de expectativas.

Agora o Capitão, de início 
ungido de liberal, volta-
-se desabridamente para 
a política pública de apoio 
social. E desajeitadamente, 
por estar cursando terreno 
desconhecido, anuncia um 
programa social sem efetivo 

suporte para custeá-lo. Apela 
para uma PEC ou Proposta de 
Emenda à Constituição, que é 
no fundo um calote, destina-
da a mudar a forma de paga-
mento dos precatórios. Pela 
Lei 14.236 de 11/11/2021 é 
criado o Auxílio Brasil, subs-
tituindo o Bolsa Brasil e o 
Auxílio Emergencial. Como 
as famílias beneficiadas são 
aquelas cadastradas no Bolsa 
Família (14,6 milhões de fa-
mílias) e o Auxílio Emergen-
cial beneficiava 39 milhões, 
ficam de fora do programa 24 
milhões e 400 mil famílias. 
De novo, a deterioração de 
expectativas.

Está aberto e adubado pela 
desigualdade social, pela au-
sência das oportunidades 
de trabalho, inadimplência, 
desesperança, e pela fome, o 
campo para um projeto co-
letivista. Com ele virão seus 
conhecidos efeitos colaterais 
em que o Estado se agiganta 
e, sob o manto de proteger, 
oprime. Sufoca a aspiração 
maior da afirmação do indiví-
duo de exercer sua capacida-
de de sonhar e agir; interfere 
nas atividades econômicas e 
limita a liberdade.

O rumo para onde marcha a 
campanha eleitoral sinaliza 
com clareza que caminha-
mos para a polarização. Na 
ponta estarão Bolsonaro, cuja 
incapacidade de lidar com o 
social está atestada de for-

ma tragicômica... e Lula. Este, 
cuja capacidade de lidar nes-
se campo rendeu ao país um 
programa social reconhecido 
pela população e cuja dificul-
dade em separar o privado 
do coletivo rendeu-lhe a con-
dição de réu em ações ainda 
em tramitação na Justiça. Mas 
nenhum dos candidatos ou 
pré-candidatos iguala-se a ele, 
no imaginário da maioria dos 
eleitores, como aquele capaz 
de liderar um projeto que ob-
jetive a igualdade social. Não é 
novidade, mas pode ser deci-
sivo, Lula permanece admira-
do no imaginário de boa parte 
da elite econômica, neste caso 
fazendo vista grossa à incom-
patibilidade entre coletivismo 
e economia de mercado.

E ENTÃO, PARA  
ONDE VAMOS?

A chamada terceira via está 
em gestação, mas o espaço 
até este momento está toma-
do: cerca de 60% da intenção 
de votos dirigem-se a Lula e 
Bolsonaro; 20% referem-se a 
abstenção, brancos e nulos - 
e restam 20% para a terceira 
via. Para que um tercius ocu-
pe esse espaço é preciso que 
se mostre capaz de atender à 
demanda. Esta é representada 
pela superação do legado ne-
gativo de Jair Bolsonaro - que 
introduz no quadro já bastan-
te sombrio do Brasil o fantas-
ma da fome - e a retomada do 
combate à corrupção.

O legado para 2022
Exposição feita 
durante webinar 
do XXIII Prêmio 
Minas – Desempenho 
Empresarial-Melhores 
e Maiores- Mercado 
Comum-2021. 
Lindolfo Paoliello 
foi presidente da 
Associação Comercial 
e Empresarial de 
Minas – ACMinas. É 
jornalista, graduado 
em Direito pela UFMG 
com especialização 
em Marketing pelo 
Programa Fundação 
João Pinheiro/
Columbia University. 
Diretor da Lindolfo 
Paoliello Consultoria 
de Comunicação 
Social, com 35 anos de 
presença no mercado 
e Associado da 
Fundação Dom Cabral.

LINDOLFO PAOLIELLO
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“O Brasil não é para princi-
piantes”, diz uma máxima 
atribuída ao grande compo-
sitor brasileiro Tom Jobim 
que se comprova repetida-
mente ao longo dos anos. 

A terra tropical é fértil, mas 
fez gigantes do porte de Nike, 
Adidas e Under Armour, cujo 
sucesso global não pôde 
ser plenamente replicado 
no País, recuarem e reduzi-
rem seus investimentos no 
País. As marcas chegaram 
a fechar lojas, escritórios e 
despedir vários colabora-
dores. O mercado brasileiro 
já afastou também players 
como TGI Friday’s - que pre-
cisou se recobrar durante 
um período de 7 anos antes 
de voltar para o Brasil após 
uma experiência frustrada 
de expansão regional em um 
país vasto e diverso, que a 
marca ainda não conhecia 
profundamente. TomTom e 
Lime engrossam as fileiras 
de marcas estrangeiras bem-
-sucedidas em outras regiões 
que não conseguiram con-
quistar o mercado brasileiro. 

Aqui, até mesmo Henry Ford 
beijou a lona. O lendário em-
preendedor americano teve 
um prejuízo de 200 milhões 
de dólares com a Fordlândia, 
cidade criada para tornar a 
Ford independente do látex 
do Sudeste Asiático, que, à 
época, se encontrava colo-
nizado pela Grã-Bretanha. O 

fracasso da empreitada foi 
largamente motivado pelo 
fato de que a iniciativa não 
foi pensada para se adaptar 
à realidade da região. Os pro-
blemas englobavam desde 
o desconhecimento da flora 
nativa até a implementação 
uma cultura de trabalho que 
não condizia com os costu-
mes locais. 

Os desafios continuam gran-
des e, além da vastidão ter-
ritorial e da diversidade 
das populações brasileiras, 
incluem obstáculos como a 
burocracia, lacunas na edu-
cação e violência. No 124º 
país do mundo (de um total 
de 190) no ranking que mede 
a facilidade de se fazer negó-
cios, o processo de abrir uma 
empresa pode tomar até 5 
meses ou mais, dependendo 
das licenças necessárias. A 
isso se soma um cenário em 
que cidadãos formados em 
escolas de elite pontuam me-
nos do que alunos de baixa 
renda de diversos países, o 
que não favorece a formação 
abundante de profissionais 
qualificados. 

Para completar o quadro, a 
violência no Brasil é mais 
severa do que em países em 
estado de guerra decretada, 
como a Síria. Isso significa 
que qualquer empresa que 
aqui se instala deve saber se 
adaptar a uma realidade em 
que as ruas não são tranqui-

las. Medidas de segurança 
como a atenção a horários 
de funcionamento em certos 
locais, entre outros pontos, 
são vitais para a continuida-
de do negócio e podem ser 
facilmente esquecidas por 
empreendedores vindos de 
países onde esse problema 
não existe. 

Nada disso deve ser novidade 
para quem já conhece o País, 
porém, quando eu cheguei 
aqui, precisei aprender cada 
uma dessas lições do zero - 
minha sorte foi contar com 
uma parceira nativa que me 
ajuda a navegar essas águas 
incertas e prosperar em um 
mercado que é tão promissor 
quanto desafiador. 

É desse panorama complexo 
que também puderam nas-
cer correntes e tendências 
culturais intensas, como foi 
o movimento antropofágico 
eternizado por figuras como 
Tarsila do Amaral, Oswald de 
Andrade e Anita Malfatti, en-
tre tantos outros. Foi pensan-
do nesse legado que descobri 
o caminho para criar uma 
marca verdadeiramente bra-
sileira que digerisse apren-
dizados e elementos do que 
já foi produzido em outros 
países e incorporasse aquilo 
que só se encontra por aqui 
de forma a constituir algo in-
teiramente novo e autêntico 
- um processo que tudo tem 
a ver com o espírito do Brasil. 

O olhar de um americano sobre 
o empreendedorismo no Brasil

Fundador e CEO 
americano da Authen, 
Christopher Spikes 
tem paixão de longa 
da-ta pelo esporte - e 
pelo Brasil. Desde 
que fundou a marca, 
em 2015, conquistou 
rapidamen-te 
os corações (e 
armários!) de 
corredoras e atletas 
brasileiras de 
alta performance. 
Opera-dor experiente 
de estratégia e 
varejo, Spikes já 
ocupou posições de 
liderança nas áreas 
es-tratégicas da Bain 
& Company, bem 
como no Groupon 
Brasil, apoiado pela 
Rocket Inter-net, 
onde conseguiu 
transformar uma de 
suas unidades com 
desempenho inferior. 

Christopher foi 
reconhecido por 
várias publicações 
- incluindo Forbes, 
Vogue e Women’s 
Health - como 
inovador em moda e 
tecnologia aplicada. 
Iniciou sua carreira 
na Siemens como 
engenheiro focado no 
setor de logística e 
distribuição e possui 
um MBA da Booth 
School of Business 
da Universidade de 
Chicago.

CHRISTOPHER SPIKES 
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Agora, reúno algumas dicas 
para quem deseja empre-
ender neste país imenso e 
labiríntico na esperança de 
que surjam cada vez mais 
iniciativas antropofágicas 
para que o mercado brasilei-
ro siga se desenvolvendo e 
abrindo suas portas. Confira 
abaixo: 

Foque nos fundamentos: É 
muito importante se concen-
trar em fazer o básico bem 
feito antes de inovar. Um 
serviço de atendimento que 
se comunique com o cliente 
com empatia e seja capacita-
do para tomar decisões, por 
exemplo, já pode se tornar 
um grande diferencial. No 
Brasil, é muito comum que 
o serviço deixe a desejar. Os 
consumidores já esperam que 
um produto atrase e sofrem 
para devolver um produto. Os 
brasileiros devem contar com 
órgãos como ANAC, PROCON 
e ANATEL simplesmente para 
receber uma devolução - uma 
realidade um tanto distinta 
da vivida nos Estados Uni-
dos, por exemplo. Um simples 
gesto amistoso por parte de 
uma marca que pratica a po-
lítica de “ame ou devolva”, por 
exemplo como é feito na Au-
then, pode conquistar o clien-
te e elevar a barra do merca-
do. Nossas clientes podem 
inclusive retirar a etiqueta, 
correr com o item, suar e de-

volver o produto molhado. 

Ofereça autonomia real: O 
mercado brasileiro é muito 
hierarquizado. As decisões 
vêm de cima para baixo e 
desafiar a autoridade de um 
chefe pode ser muito mal 
visto. Ao chegar aqui, entre-
vistei dezenas de pessoas 
buscando sair de seus tra-
balhos porque o líder delas 
era autoritário e deixava 
pouco espaço para desen-
volvimento pessoal das pes-
soas. Cheguei a ouvir que 
chefes disseram coisas do 
tipo: “não pago você para 
pensar”. Sério? Autonomia 
não é direito, e sim respon-
sabilidade. O ideal é oferecer 
um treinamento rigoroso 
para desenvolver a melhor 
versão dos colaboradores 
dentro e fora do trabalho 
passando por tópicos como 
autenticidade, ego e locus de 
controle. Sem autonomia a 
equipe não consegue crescer, 
não se desenvolve. Investir 
em seus funcionários, pedir 
e dar feedback são ações que 
parecem básicas, mas podem 
atrair os melhores talentos 
em um cenário onde isso não 
é praticado com frequência. 

Decisões locais: Se todas 
suas decisões estratégicas e 
táticas residem fora do País, 
você não vai dar certo aqui. 
Cada país tem suas peculia-

ridades, porém, pelas suas 
dimensões e diversidade 
populacional, é preciso ter 
tomadores de decisões locais 
de alto escalão cuidando de 
temas como produto, paga-
mentos, canais, promoção 
etc. Não é só traduzir cam-
panhas para o português: se 
seu mix de marketing é cen-
tralizado fora do Brasil, você 
vai cair. 

Multiplicador Brasil: A cul-
tura no Brasil é bem positiva 
e as pessoas preferem evitar 
conflitos. “Sim” significa “tal-
vez”, “talvez” significa “não” e 
“não” é um tapa na cara. As 
notas de net promoter sco-
res (NPS) no Brasil são mui-
to altas. Isso não acontece 
porque o serviço é bom, mas 
porque os clientes não costu-
mam dar notas ruins. Se você 
não entender isso e conse-
guir ler as entrelinhas, você 
não vai saber o que de fato 
está acontecendo com seus 
clientes, produto ou time. 
Eles não vão chamar atenção 
para as maiores ameaças ou 
oportunidades- é você que 
tem que interpretar isso. 

Podem parecer dicas meio 
óbvias, principalmente se 
você for brasileiro, mas al-
gumas das grandes marcas 
globais que tropeçaram no 
Brasil poderiam ter se bene-
ficiado delas. 

1 1 2
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Marília Mendonça: O impacto 
psicológico das mortes precoces 
e inesperadas 

ANDRÉA LADISLAU

Um luto coletivo. Uma perda 
que nos faz repensar a morte 
e repensar a vida. Uma dor 
aumentada por ter sido cei-
fada em seu auge. A morte de 
Maria Mendonça, cantora ser-
taneja de 26 anos, em um trá-
gico acidente aéreo, suscita 
reflexões, do tipo: Como lidar 
com as perdas inesperadas 
de pessoas queridas? Como 
lidar com o sumiço imediato 
de pessoas que, em um piscar 
de olhos, sabemos que nunca 
mais veremos? Estamos pre-
parados para isso? 

Dores intensas que demons-
tram as fragilidades, vulne-
rabilidades do ser humano 
ao se ver frente a um proces-
so de finitude. A verdade é 
que não estamos nunca pre-
parados. No entanto, a gran-
de questão está relacionada 
a como devemos passar pelo 
processo de elaboração do 
luto, seja ele coletivo ou não. 
Apesar da dor, a consciência 
da morte de alguém queri-
do é saudável e uma ótima 
oportunidade para rever e 
mudar sua vida, encontran-
do formas de melhorar no 
que for preciso a cada dia.

Dizer que a vida é um so-
pro, acaba sendo uma re-
dundância. Despedidas não 
são fáceis. Estamos a todo 
momento ouvindo que pode-
mos partir a qualquer tempo. 

Ouvimos e muito essa frase, 
principalmente nos últimos 
dias com a descoberta da 
morte trágica e inesperada, 
tão precoce de Marilia Men-
donça. Muito jovem, no auge 
de uma carreira brilhante de 
muito sucesso.

É claro que, sabemos todos que 
não há uma morte anunciada. 
Todo dia pode ser nosso últi-
mo dia nessa trajetória chama-
da vida. E, infelizmente, essa 
consciência só se faz realmente 
presente quando vemos a mor-
te se aproximar de alguém que 
conhecemos, seja famoso ou 
não. A grande verdade é que 
estamos sempre envolvidos 
na pressa de viver. Na urgência 
efêmera da vida que nos agita 
e nos leva a extremos de sensa-
ções e sentimentos. 

E este é, talvez, o principal 
motivo pelo qual evitamos 
pensar na morte. E tudo bem 
por isso. A grande realidade 
é que não queremos nos cer-
tificar do quanto nossa esta-
dia neste mundo é limitada 
e que não temos o controle 
de nada. Pois bem, ninguém 
está no controle de nada. A 
angústia, o medo e a insegu-
rança do ser humano estão 
alicerçados exatamente na 
condição de não conseguir 
controlar o que irá acontecer 
no minuto seguinte. Quando 
as questões fogem das nos-

sas mãos nos sentimos va-
zios, frágeis e perdidos.

Porém, a empatia deve estar 
presente em todo o processo 
de elaboração do luto, uma 
vez que o mais importante é 
não haver julgamentos, afi-
nal cada um irá reagir e viver 
seu momento da forma como 
aprendeu, da forma como 
consegue e da maneira como 
processa e compreende suas 
perdas. Cada um entende 
dentro de si como irá viven-
ciar a dor do luto. 

A morte, por mais presente 
que esteja, precisa ser lem-
brada para que possamos 
aprender a valorizar a pró-
pria vida. Não dá para ficar 
pensando nisso a todo mo-
mento, não é preciso viver 
sob a atmosfera do medo. 
Mas é importante viver a 
cada dia tentando fazer o seu 
melhor e ser melhor para 
você e para o outro. Visto 
que, somos seres humanos 
e imperfeitos e saber lidar 
com nossas imperfeições, 
certamente, é o nosso maior 
aprendizado. Pois, nada é 
para sempre. Celebrar e hon-
rar a vida é a forma mais ge-
nuína de reconhecer nossas 
potencialidades.

Dentro de um luto coletivo, 
onde multidões lamentam a 
mesma partida e se ampa-

Psicanalista
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ram na mesma dor, surgem 
várias questões que conster-
nam as pessoas e nos fazem 
refletir sobre a necessida-
de de viver um dia de cada 
vez, valorizar as pequenas 
coisas da vida, se aproximar 
de quem amamos, dizer que 
amamos, verbalizar o que se 
sentimos e o que o outro re-
presenta para nós.

Não fechar os olhos para a 
dor e expressar o sentimen-
to, pode aliviar e ajudar a 
elaborar as emoções e os 
sentimentos que estão sen-
do evidenciados.  É muito 
válido para nosso equilíbrio 
emocional, não deixar para 
depois. Praticar a empatia, o 
autocuidado e a gratidão por 
estarmos vivos. 

Perdas súbitas e inesperadas 
podem nos levar, natural-
mente, a desconfortos físicos 
e emocionais. Tristeza pro-
funda, dores no peito, sen-
sações de afogamento e até 
a momentos de depressão 
profunda; reações dolorosas 
que podem surgir e se perpe-
tuar quando não exploradas 
todas as etapas do luto. Estu-
dos demonstram que os es-
tágios precisam ser vividos 
para que a aceitação, última 
etapa do luto, venha coroar a 
necessidade real de seguir a 
vida. De continuar trilhando 
seu caminho, mesmo com a 
memória do outro que se foi. 

É preciso desta maneira, 

compreender a morte como 
um remédio amargo, do qual 
estamos todos sujeitos a to-
mar um dia. É inevitável. 
Apesar de estarmos sempre 
em busca de respostas, as 
interrupções da vida são car-
regadas por angústias, ques-
tionamentos e uma mistura 
insana de emoções.

Nestes momentos, lembra-
mos dos beijos que não de-
mos. Dos abraços que ficaram 
escondidos. Dos afetos que 
nunca chegamos a retribuir 
ou expressar. Vem a indig-
nação e a culpa velada no in-
consciente. Pois, sempre acre-
ditamos que ainda teremos 
tempo de aparar arestas, de 
aproveitar mais, ou mesmo de 
viver aquilo que postergamos. 
Estamos sempre sofrendo 
por antecipação. Aliás, o ser 
humano vive a dor do futuro 
e esquece do momento pre-
sente. No entanto, uma lição 
que deve ser aprendida com 
a importância de se vivenciar 
o luto é que, nenhuma morte 
será capaz de apagar a me-
mória de quem vive em nós, 
mesmo que a interrupção seja 
abrupta e precoce. 

Enfim, Marília Mendonça se 
foi, assim como tantas outras 
almas que se desligaram por 
conta de um vírus invisível 
que nos assolou e ainda nos 
assola nos últimos 2 anos. E 
o que temos para viver é o 
hoje. Pensar na falta que a 
vida lhe fará um dia, refletir 

sobre nossa vida agora. Mor-
rer é inevitável, mas viver 
bem é uma arte diária que te-
mos o privilégio de saborear. 

Portanto, viva hoje amando, 
dizendo o quanto ama, de-
monstrando afeto, favorecen-
do seus desejos, buscando 
leveza para seus dias e sua 
alma, se afastando de tudo o 
que lhe traz sensações desa-
gradáveis e lhe tira a paz. Isso 
sim está na sua mão. Está em 
seu controle. Basta desen-
volver o autoconhecimento, 
reconhecer suas forças, fra-
quezas, elevar sua autoesti-
ma e compreender o quão 
importante você é para si e 
para muitos. Valorize sua vida 
e sua história que é única. 

Lembrando sempre que você 
é o amor da vida de alguém. 
Portanto, honre a vida e cui-
de cada vez mais de suas re-
lações, valorizando as coisas 
boas que o outro lhe traz. Isso 
ajuda a minimizar a dor da 
perda e a criar mais empatia. 

Afinal, episódios como esses 
mostram o quanto a morte 
pode ridicularizar as nossas 
urgências, revelando nossas 
fragilidades e nos fazer con-
cluir que precisamos amar 
mais e viver um dia de cada 
vez. Além de dar a importân-
cia devida aos pequenos de-
talhes, gerando leveza e paz 
através do cultivo de bons há-
bitos que favoreçam o equilí-
brio da saúde física e mental.

1 1 4



M U N D O  E M P R E S A R I A L 1 1 5EDIÇÃO 298 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM O P I N I Ã O 1 1 1DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUMEDIÇÃO 298

O juiz superou o poeta, segundo 
Aristóteles Atheniense sobre 
Alphonsus de Guimaraens Advogado, 

ambientalista 
e escritor

JAYME VITA ROSO

Doutrina Jurídica

No seu discurso de posse, na 
gloriosa Academia de Letras Ju-
rídicas de Minas Gerais, no dia 
8 de maio de 2009, o advogado 
Aristóteles Atheniense gravou 
de forma indelével dois perma-
nentes convergentes sobre a 
vida: “A espera intensifica o de-
sejo. A parcimônia gera a exce-
lência. Revelam-se de ninguém 
pode empurrar o rio” e “viver é 
ter vocação de esperar”.

Nascido em Rio Novo, de es-
tirpe que o apontara para a 
carreira jurídica que elegeu, 
engrandecendo-a, seu pai, 
Lafayette Dutra Atheniense, 
mesclou o tripé da nobre pro-
fissão, advogado, promotor e 
juiz de instrução.

Igualmente, mas só como ad-
vogado, transitou, gloriosa-
mente, em todos os escalões 
que pode galgar quem brilha, 
sem ofuscar, pois foi Presi-
dente da Seccional Mineira, 
por dois mandatos, Secretá-
rio Geral do Conselho Fede-
ral, vice-presidente nacional 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, nela, presidente da 
Comissão de Relações Inter-
nacionais, outros-sim, repre-
sentando a OAB de Minas Ge-
rais, Conselheiro Federal da 
OAB por quatro mandatos. 

Destacou-se no magistério 
como Professor da Pontifícia 
Universidade Católica de Mi-
nas Gerais.

Respeitadíssimo – estrela lu-
minosa –, teve a oportunidade 
de receber o título de cidadão 
honorário de BH, Uberada, 
Salinas e Pitangui. Depois, foi 
homenageado com uma obra 
que enaltece seus cinquenta 
anos de profissão (“Advocacia 
nos Tribunais”, organizado pe-
las advogadas Maria Fernanda 
Pires de Carvalho e Raquel 
Dias da Silveira).

Após a sua pranteada passa-
gem, em 3 de julho de 2020, 
foi eternizado com um busto 
no bairro de minha eleição 
em BH – das Mangabeiras –, 
de autoria de Gyldon de Araú-
jo, na praça Dimas Perin.

“Não se escolhe a quem que-
rer o bem... é o coração que 
indica” -(Provérbio italiano)

Da cidade de Campinas, na 
Academia Campinense de Le-
tras, em 08 de maio de 2017, 
reverenciou o poeta-juiz ou 
juiz-poeta, Alphonsus de Gui-
maraens, que lhe deu horizon-
te, no sentido de quem acom-
panha o limite circular da vista, 
por um observador que está no 
centro: O sol desce no horizon-
te... e a linha do horizonte...

Estreitando Campinas, da qual 
a herança de descendência, 
a Alphonsus na alma ma-ter, 
Faculdade de Direito de São 
Paulo, mas que se graduou em 
Ouro Preto, em 1894.

Enrique de Rezende, biógra-
fo do poeta, viu traços de sua 
obra comuns entre Baudelai-
re, Balzac, Alan Poe, além de 
Mallarmé.

Com os matizes de poeta, Al-
phonsus se curvou à poética 
de Cruz e Souza, seu ami-
go pessoal. Ressaltado por 
Aristóteles a quem o afeto 
transportava para a família e 
os descendentes. Pois então, 
isolado, por seu mundo de 
viver, o “Solitário de Mariana”, 
passou, nessa cidade, a dedi-
car-se basicamente às ativi-
dades de juiz e à elaboração 
de sua obra poética, iniciada 
com dois volumes de versos, 
em 1899, Septenário das Do-
res de Nossa Senhora e Dona 
Mystica.

Sempre ele: “em 24 de outu-
bro de 1953, por iniciativa 
de Juscelino Kubitschek, en-
tão governador de Minas Ge-
rais, os restos mortais foram 
transferidos para o cemitério 
municipal de Mariana, cone-
xo ao cemitério de Sant’Ana”. 
E no jazigo figura o verso: “A 
minh’alma é uma luz enteada 
no céu”.

E ouso concordar com ele: o 
religioso católico, o incansá-
vel perseguidor da carreira, 
o marido devotado e o pai de 
15 filhos, tinha todos os méri-
tos para ser cultuado.

vitaroso@vitaroso.com.br
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Na imagem que ilustra essa 
postagem uma diminuta área 
da esfera celeste equivalente 
a 1/10 do tamanho aparente 
médio da Lua Cheia pelo te-
lescópio Hubble. O que vemos 
nessa foto?

Galáxias, galáxias em todos 
os lugares – até onde o teles-
cópio espacial da NASA pode 
ver. Essa pequena área do céu 
comporta quase 10.000 galá-
xias. É uma das imagens de 
luz visível mais profundas do 

cosmos. Chamado de Hubble 
Ultra Deep Field, esta visão 
repleta de galáxias represen-
ta uma amostra “profunda” 
do núcleo do universo, cor-
tando bilhões de anos-luz.

Á área focada fica na conste-
lação de Fornax, e nela não 
existem praticamente estre-
las da Via-Láctea (a nossa 
galáxia), ou seja, a quase to-
talidade dos “pontos” de luz 
nessa imagem são realmente 
galáxias e a maioria possui 

cerca de centenas de bilhões 
de sóis ou estrelas, e prova-
velmente um número maior 
ainda de planetas, se usar-
mos como parâmetro os nú-
meros que possuímos hoje de 
exoplanetas em nossa região 
cósmica.

O instantâneo inclui galáxias 
de várias idades, tamanhos, 
formas e cores. As menores 
galáxias, mais vermelhas, cer-
ca de 100, podem estar entre 
as mais distantes conhecidas, 

A vastidão cósmica e a pretensão 
humana no processo negacionista 
da vida extraterrestreEscritor, investigador 

de fenômenos 
transcendentes

Texto extraído do 
Blog de Cesar Vanucci

MARCO ANTÔNIO PETIT
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existindo quando o universo 
tinha apenas 800 milhões de 
anos. As galáxias mais próxi-
mas – as espirais e elípticas 
maiores, mais brilhantes e 
bem definidas – prosperaram 
a cerca de 1 bilhão de anos 
atrás, quando o cosmos tinha 
13 bilhões de anos.

Em contraste vibrante com a 
rica colheita de galáxias es-
pirais e elípticas clássicas, há 
um “zoológico” de galáxias 
estranhas espalhadas pelo 
campo. Alguns desses repre-
sentantes parecem palitos de 
dente; outros parecem estar 
interagindo. Essas galáxias 
excêntricas narram um pe-
ríodo em que o universo era 
mais jovem e caótico, quando 
sua estruturação estava ape-
nas começando a emergir.

As observações do Ultra Deep 
Field, feitas pela Advanced 
Camera for Surveys, re-pre-
sentam uma visão estreita e 
profunda do cosmos, mas que 
revela a grandiosidade do 
existir e do próprio univer-
so e ao mesmo tempo diante 
dessa realidade e olhando 
para mente de alguns que 
habitam esse planeta como 
pode ser limitada ainda a 
mente humana, que não per-
cebe que as possibilidades 
de vida e sua interação dire-
ta com a própria evolução do 

cosmos pode e parece ser sua 
maior inspiração.

As noções sobre a pluralida-
de dos mundos habitados não 
estão baseadas apenas na 
grandeza do universo como 
alguns imaginam, mas em sua 
constituição UNA, em todos 
os sentidos possíveis. Desde 
que começamos a decompor 
a luz das estrelas nas análi-
ses espectrais e, portanto, das 
galáxias, que sabemos que os 
mesmos átomos, ou elemen-
tos químicos que conhece-
mos na Terra, incluindo aque-
les relacionados diretamente 
a existência de vida estão em 
cada ponto de luz dessa mes-
ma imagem.

E a questão dos UFOs, e das 
ideias ligadas a presença ex-
traplanetária ou dos extra-
-terrestres chegando a Terra? 
Para alguns isso simplesmen-
te é um absurdo, pois “não 
existe tecnologia para vencer 
os abismos cósmicos entre 
as estrelas por conta do li-
mite da velocidade da luz”. 
Supostamente nossa ciência 
não teria encontrado ainda 
uma explicação para vencer 
esta dificuldade. Mas de que 
tecnologia estamos falando? 
Nosso desenvolvimento tec-
nológico possui pouco mais 
de 100 anos e sabemos que 
são bilhões de anos mais ve-

lhos que o nosso sol e a pró-
pria Terra onde a vida teve 
certamente muito mais tem-
po para surgir e evoluir. E não 
existiria mesmo uma prova 
de vida extraterrestre ou 
da presença de civilizações 
avançadas chegando ao nos-
so sistema solar, ou à Terra? 
Uma das respostas que gosto 
de dar é que a maior prova de 
vida extraterrestre é nossa 
própria presença no planeta. 
Isso para alguns que certa-
mente ainda se questionam 
se estão sozinhos no universo 
certamente não é sério, mas 
isso não me preocupa.

O que na verdade causa pre-
ocupação é o que inúmeras 
vezes me foi perguntado, 
inclusive em programas da 
televisão brasileira. Existe 
Vida Inteligente mesmo fora 
da Terra? A referida pergunta 
feita em um tom que revela-
va, que uma resposta positiva 
minha seria considerada algo 
plenamente questionável. Na 
última dessas oportunidades 
não resisti a esse exemplo de 
ignorância no sentido literal 
do termo e preferi responder 
a jornalista com outra per-
gunta, que seria considerada 
pelos negacionistas também 
algo reprovável:

EXISTE MESMO VIDA INTE-
LIGENTE NA TERRA?
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São milhares no Brasil e, a cada 
dia mais importantes, as asso-
ciações comunitárias de mora-
-dores. Se tivermos uma média 
de 5 em cada município, pouco 
na nossa avaliação, serão mais 
de 25.000 no Brasil. Nascem 
para estabelecer relacionamento 
e diálogo entre os mora-dores, 
empreendedores e proprietá-
rios de uma determinada região, 
normalmente urbana, que pode 
conter um ou mais bairros (mais 
comum) ou parte de um bairro. 
Acabam tendo por função prin-
cipal a promoção da necessária 
interlocução com o poder execu-
tivo municipal e também com o 
poder legislativo das cidades. São 
mais importantes a cada dia por-
que os prefeitos, os secretários 
municipais e os vereadores têm 
convidado essas organizações 
para participar do processo de 
construção e avaliação de impor-
tantes políticas públicas.

 Representantes das associações 
comunitárias de moradores es-
tão presentes em vários conse-
lhos municipais e em inúmeras 
comissões/grupos de trabalho 
das prefeituras e câmaras muni-
cipais, contribuindo, com conhe-
cimento de causa, para a geração 
de bem-estar para a sociedade. 
Políticos inteligentes valem-se 
das associações para conhe-
cerem melhor os assuntos dos 
projetos de lei que passam pelas 
suas mesas de trabalho, para for-
mar juízo de como de-vem votar. 
São inúmeros os assuntos que 
podem ser esclarecidos pelo di-
álogo com as associações de mo-
radores: mobilidade e transpor-
te urbano, limpeza, manutenção 

e sinalização das vias públicas, 
orientação para cuidados com 
os parques e jardins, informa-
ção sobre sus-peita de comércio 
e uso de drogas, tratamento do 
lixo gerado, implantação e ma-
nutenção de áreas e equipamen-
tos de lazer, regulação e fiscali-
zação de comércio ilegal, enfim, 
muitas pautas importantes e que 
interessam aos dois polos da re-
lação: moradores e autoridades.

Estas associações também po-
dem ter um forte protagonismo 
no desenvolvimento econômico 
dos bairros, apoiando quem quei-
ra vir se estabelecer na região, di-
vulgando os negócios ali existen-
tes, estimulando os moradores a 
comprarem o que é produzido ou 
comercializado no bairro.

O que não pode acontecer é a 
associação se submeter aos de-
sígnios de maus políticos. Infeliz-
mente, esse tipo de controle das 
associações por políticos é muito 
comum. Há muitos anos, era acei-
tável esta mistura de associação 
de bairros e políticos, as asso-
ciações eram muito incipientes, 
as suas funções estavam se defi-
nindo. Hoje é inadmissível. Vigie 
a associação de moradores da 
qual você faz parte para impedir 
que isso aconteça. É um desastre 
para qualquer organização do gê-
nero. E infelizmente é o que mais 
tem acontecido Brasil afora, es-
pecialmente nos municípios me-
nores, nos bairros mais pobres. 
A associação controlada corre o 
sério risco de acabar. Frequente-
mente, um primeiro movimento 
de reação é o da cri-ação de uma 
segunda associação pelos dissi-

dentes. Dividir para enfraquecer 
é uma estratégia, uma prática 
muito conhecida. Mas cuidado 
nesses momentos, fica bem claro 
que a associação está perdendo 
forças, correndo o risco de desa-
parecer. Melhor lutar dentro da 
associação poluída pela política 
partidária.

A associação de moradores é 
um local ótimo para revelar vo-
cações políticas, o que deve ser 
encarado como algo positivo. O 
que não deve ocorrer é a utili-
zação destas associações como 
trampolim político por candida-
tos. Decidindo concorrer a um 
cargo público, o dirigente tem 
que solicitar licença, para que 
então possa dar início à sua cam-
panha. Isso é fundamental para a 
manutenção da credibilidade de 
qualquer associação.

A Escola de Associativismo (EA), 
uma instituição sem fins lucra-
tivos, sediada em Vitó-ria/ES, 
com atuação em vários Estados 
brasileiros, tem produzido con-
teúdo para ensinar as melhores 
práticas às associações de mora-
dores. Práticas para fortalecer es-
tas organizações. Elas são muito 
importantes, podem ajudar efeti-
vamente que moremos todos em 
cidades melhores.

 Uma diretoria de associação tem 
que fazer política, sim! Tem de 
interagir com os políticos, dar 
créditos a eles, elogiá-los quan-
do ajudarem o(s) bairro(s), mas 
não pode fazer política partidária 
dentro da associação. O seu parti-
do político não pode ser nenhum 
outro, tem que ser a associação.

Associações de Moradores 
e os políticos

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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STF reduz alíquota de 25%  
de ICMS e decisão deve reduzir 
a conta de luz de muitos 
contribuintes 

Advogado 
tributarista 
e sócio do VC 
Advogados

ROBERTO NOGUEIRA

O julgamento do Recurso 
Extraordinário nº. 714.139/
SC - Tema 745 das Repercus-
sões Gerais no Supremo tri-
bunal Federal - STF, restando 
definido pela Corte que é 
inconstitucional alíquota de 
25% de Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços - ICMS sobre energia 
elétrica e telecomunicações. 

O caso concreto envolve re-
curso de uma empresa con-
tra a cobrança de ICMS no 
Estado de Santa Catarina. A 
empresa argumentou que 
foi aplicada a seletividade 
sem considerar a essencia-
lidade, sustentando que a 
alíquota padrão no Estado 
é de 17% (operações com 
demais bens e mercadorias, 
para os quais não haja previ-
são de alíquota específica), 
enquanto a energia elétrica 
e telecomunicações tem alí-
quota de 25%. 

Em resumo a técnica da se-
letividade, em função da 
essencialidade, consiste na 
fixação de alíquotas de ICMS 
menores para produtos e 
serviços considerados es-
senciais, enquanto produtos 
e serviços não essenciais so-
frem tributação maior, pela 

incidência de alíquotas mais 
elevadas. 

O julgamento foi realizado 
em sede de repercussão ge-
ral, o que significa dizer que 
a decisão tem eficácia con-
tra todos (“erga omnes”) e 
efeito vinculante em relação 
aos órgãos do Poder Judiciá-
rio (art. 927, CPC), afetando, 
portanto, todos os Estados. 

A decisão vai impactar dire-
tamente os orçamentos dos 
Estados, isso porque a esti-
mativa de impacto fiscal nos 
Estados é de R$ 26,7 bilhões 
em perdas por ano. 

Já no caso dos contribuintes 
o ganho pode ser considerá-
vel, pois em alguns casos a 

alíquota pode chegar a 32%, 
como é o caso dos contri-
buintes do Rio de Janeiro, 
com consumo superior a 450 
kWh/mês. Apenas a título 
exemplificativo, no caso de 
uma família de classe média, 
com uma conta de energia 
elétrica de aproximadamen-
te R$ 500,00, a alíquota no 
Estado do Rio é de 31%. 

Agora resta saber se a deci-
são terá os seus efeitos mo-
dulados, conforme recomen-
dação da Procuradoria Geral 
da República, neste caso a 
decisão pode valer apenas a 
partir de uma data especifi-
cada pelo STF, fazendo com 
que os contribuintes percam 
o direito a restituição de va-
lores já pagos. 

vitaroso@vitaroso.com.br
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Samsung no Itaú: Clientes do banco 
podem comprar produtos com descontos 
e condições especiais
Nova loja online reúne os melhores produtos da Samsung, de smartphones a geladeiras, 
e pode ser acessada pelos apps Itaú, Itaú Personnalité, Itaucard e Credicard. Clientes do 
banco vão poder parcelar em até 21 vezes

Itaú Unibanco e Samsung lança-
ram, no dia 22 de novembro último, a 
loja Samsung no Itaú, uma loja Sam-
sung dentro dos apps do banco com 
uma prateleira que inclui de smartpho-
nes e notebooks a geladeiras e ar-con-
dicionado, somando cerca de 170 itens 
dessas e outras categorias. A parceria 
entre as duas marcas no novo projeto 
visa à maior fidelização de clientes ao 
facilitar o acesso a produtos de alto va-
lor agregado, com parcelamento em até 
21 vezes sem juros, descontos exclusi-
vos e frete grátis, além de uma experi-
ência simples, rápida e segura.

Enquanto o banco dá mais um pas-
so na evolução de seu marketplace e em 
sua estratégia de oferecer mais do que 
produtos e serviços bancários, a Sam-
sung aumenta sua capilaridade, com 
um canal de distribuição para quase 
40 milhões de clientes potenciais que 
já têm um cartão de crédito do banco. 
Esses clientes poderão conhecer a nova 
loja acessando os aplicativos Itaú, Itaú 
Personnalité, Itaucard e Credicard.

“É crescente a demanda por produ-
tos com alto grau de tecnologia envolvi-
do em seu desenvolvimento, que sejam 
mais eficientes e proporcionem experi-
ências mais prazerosas. E o portfólio da 
Samsung responde a essa demanda. Por 
outro lado, as pessoas também querem 
tempo livre – a solução que criamos tem 
essa proposta. O racional aqui é: propor-
cionar uma experiência de excelência 
para nosso cliente, para a compra de ob-
jetos de desejo em poucos cliques, com 
comodidade e segurança”, diz Michele 
Vita, superintendente do Itaú Unibanco.

Entre as diferentes categorias que 
integram a loja Samsung no Itaú, a de 
smartphones deve se tornar “carro-
-chefe”, seguida por notebooks e TVs. 
“O número de celulares no Brasil 
já é superior ao total de brasileiros 
há muitos anos. Fatores como o dis-
tanciamento social e a expansão dos 
games fizeram com que esses itens 
passassem a ser mais valorizados 
ainda”, afirma Vita. “Arrisco dizer que 
os modelos mais sofisticados devem 
ser os preferidos dos clientes”, com-
plementa.

“Está é uma grande oportunidade 
para ampliar os canais de venda da Sa-
msung, oferecendo mais praticidade e 
facilidade ao dia a dia dos nossos con-
sumidores. Essa parceria com o Itaú 
firma o compromisso da Samsung em 
sempre oferecer o melhor aos clientes, 
além de reiterar nosso comprometi-
mento com a inovação constante”, dis-
se Eduardo Santos, diretor de serviços 
e inovações para a área de dispositivos 
móveis da Samsung Brasil.

O projeto foi desenvolvido em co-
criação com os clientes, que ajudaram 
a definir o que seria mais relevante na 

jornada de compra – ela futuramente 
vai incluir outros produtos, serviços 
e/ou benefícios e seguro para smar-
tphone. Eles também foram ouvidos 
sobre a precificação dos produtos. 
“Queremos ampliar o acesso a esses 
itens. Por isso, estruturamos a loja 
de forma que, no parcelamento mais 
longo [21 vezes sem juros], o cliente 
pague um valor extremamente com-
petitivo comparado ao mercado”, con-
ta Vita, do Itaú.

O programa Samsung no Itaú fica 
na aba Serviços dos aplicativos do 
banco – que precisam estar atualiza-
dos. Depois de escolher o produto, o 
cliente leva menos de 1 minuto para 
concluir a compra – sem a necessida-
de de digitar os dados do cartão, que 
já constam nos sistemas do banco. O 
pagamento das parcelas é efetuado 
nas faturas mensais do cartão esco-
lhido, e a entrega do item adquirido 
ocorre em poucos dias.

Além da opção de parcelar em 21 
vezes sem juros, nesse período os con-
sumidores também vão acumular 1 mil 
pontos no iupp, plataforma de market-
place e fidelidade do Itaú Unibanco.
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‘Quem Sabe, Safra’ volta com novidades 
A campanha, estrelada por Marina Ruy Barbosa, apresenta agora o cardápio completo 
de produtos e serviços do Banco Safra, reforça o slogan “Quem Sabe, Safra” e representa 
o marco inicial das comemorações dos 180 anos da instituição 

O Banco Safra começou a divulgar 
a segunda parte da campanha Quem 
Sabe, Safra. A nova campanha estreou 
no dia 16 de novembro, durante in-
tervalo do Jornal Nacional. 

Os anúncios, com a atriz Marina 
Ruy Barbosa, serão veiculados em to-
das as mídias e marcam o início das 
comemorações de 180 anos da insti-
tuição, apresentando a ampla gama 
de produtos e serviços oferecidos aos 
clientes do Safra. 

Uma das especialidades do Safra 
ressaltada na campanha é a área de 
investimentos. Além dos reconheci-
dos fundos geridos pela Safra Asset 
e da solidez dos produtos de renda 
fixa emitidos pelo banco, a partir da 
análise dos seus especialistas, o Safra 
conta com uma das corretoras mais 
tradicionais do Brasil. 

A Safra Corretora traz uma plata-
forma de ponta para aqueles que de-

sejam operar por conta própria e uma 
equipe qualificada voltada para os in-
vestidores que preferem o auxílio de 
um especialista. 

Outro diferencial apontado na 
campanha são as vantagens dos car-
tões disponíveis no Safra, que tra-
zem facilidades em viagens, compras 
e experiências no programa Safra 
Rewards, com uma das melhores 
pontuações do mercado e prêmios 
exclusivos. 

Além de todas estas vantagens, 
o Banco Safra passou a oferecer em 
maio uma novidade para trazer mais 
conforto às viagens de seus clientes: o 
Espaço Banco Safra. Trata-se de uma 
Sala VIP localizada no terminal 3 do 
Aeroporto Internacional de São Pau-
lo, em Guarulhos. 

O Espaço Banco Safra, ambiente 
administrado pela GRU Airport, foi 
pensado para oferecer uma série de 

benefícios que tornam a espera pelo 
embarque mais agradável. Os clientes 
têm acesso a um buffet completo, in-
cluindo opções Kosher, estrutura com 
Wi-Fi, TV a cabo, banheiros e chuvei-
ros privativos. 

Todo esse cardápio chega aos 
clientes por meio de um atendimento 
de excelência, incluindo o relaciona-
mento digital, com gerentes especia-
listas. O Safra, por exemplo, é líder em 
satisfação de clientes no setor bancá-
rio, segundo pesquisa da consultoria 
CVA Solutions com base na métrica de 
Net Promoter Score (NPS). 

Por fim, o banco reforça, tam-
bém, na campanha feita pela agência 
Talent Marcel, a mensagem de não 
abrir mão de seus valores de longa 
data, mas que está sempre conectado 
às necessidades de seu tempo, como 
mostra o engajamento da instituição 
com o sistema de Open Banking e o 
compromisso em adotar as práticas 
ESG em todas as dimensões de sua 
atuação. 

O Safra é um dos maiores bancos 
privados do Brasil. Com atuação nos 
segmentos Pessoa Física e Pessoa Ju-
rídica, a instituição possui patrimô-
nio líquido de R$14 bilhões. Os recur-
sos de terceiros sob gestão totalizam 
cerca de R$315 bilhões. Os números 
são referentes a março de 2021. 

O banco faz parte da história de 
uma família que atua no segmento fi-
nanceiro há 180 anos e que está pre-
sente em dezenas de países. Ao redor 
do mundo, os valores agregados sob 
gestão chegam a R$ 1,8 trilhão. Em to-
das as localidades onde atua, a marca 
Safra é reconheci-da pela solidez, se-
gurança e relacionamento próximo.
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Heineken ganha edição limitada que muda um de 
seus ícones para comunicar o quarto ingrediente: 
água, malte, lúpulo e energia verde
Três modelos comemorativos da tradicional long neck (330 ml) compõem a 
edição especial comemorativa da nova campanha, ressaltando a utilização de 
energia verde na produção da cerveja e em outras frentes de ativação

A partir do mês de novembro, a 
Heineken apresenta ao consumidor 
três novos rótulos, colecionáveis e 
limitados, em um pack especial que 
celebra e reforça os compromissos e 
ações da marca para um futuro mais 
sustentável. A edição limitada reforça 
o quarto elemento da receita de suces-
so da Heineken, a energia 100% verde, 
materializando iniciativas da marca 
em frentes de sustentabilidade. Como 
símbolo da energia limpa, os novos 
rótulos trazem ainda uma mudança na 
icônica estrela vermelha, que passa a 
ser temporariamente verde. 

Desde 2020, a Heineken anunciou 
sua produção com energia 100% re-
novável nas fábricas de Alagoinhas 
(BA), Araraquara (SP), Ponta Gros-
sa (PR) e, até 2023 em Jacareí (SP). 
Além da produção, a marca já possui 
parcerias de energia distribuída que 
levam energia renovável para bares 
e restaurantes, em um projeto piloto 
iniciado este ano. 

Pontos de vendas da cidade de São 
Paulo e algumas cidades do interior 
receberão os packs comemorativos, 
que estarão disponíveis até meados 
de dezembro, ou até quando durarem 
os estoques. A edição limitada da Hei-
neken® contempla apenas o formato 
regular, ou seja, com álcool, podendo 
ser encontrada exclusivamente no for-
mato long neck (330 ml). 

“Queremos que essa edição co-
memorativa se torne um símbolo dos 
desafios que estão nos movendo hoje 
e dos compromissos que assumimos 
para um futuro mais verde. E que 

possa incentivar nossos consumi-
dores a caminharem ao nosso lado 
nessa jornada com menos impacto 
ao meio ambiente”, comenta Gabriel 
D’Angelo Braz, diretor de marketing 
da Heineken® 

O Grupo HEINEKEN chegou ao 
Brasil em maio de 2010, após a aqui-
sição da divisão de cerveja do Grupo 
FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil 
Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tor-
nando-se o segundo player no mer-
cado brasileiro de cervejas. O Grupo 
gera mais de 13 mil empregos e tem 
15 unidades produtivas no país, sen-
do 12 cervejarias, localizadas em 
Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Ara-
raquara (SP), Benevides (PA), Caxias 

(MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), 
Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), 
Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas 
micro cervejarias em Campos do 
Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma 
unidade de concentrados para refri-
gerantes em Manaus (AM). No Brasil, 
o portfólio de cervejas do Grupo HEI-
NEKEN é composto por Heineken®, 
Sol, Amstel, Tiger, Kaiser, Bavaria, 
Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, 
Schin, Glacial, No Grau, Kirin Ichiban 
e Lagunitas. O portfólio de não alcoó-
licos inclui Água Schin, Schin Tônica, 
Skinka e os refrigerantes Itubaína, 
Viva Schin e FYs. Com sede em São 
Paulo, a companhia é uma subsidiá-
ria da HEINEKEN NV, a maior cerve-
jaria da Europa.
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Mastercard ultrapassa o marco de  
100 milhões de cartões digitais emitidos  
na América Latina e Caribe 
Mastercard Developers capacita fintechs de todos os tamanhos e estágios a cocriar e inovar 

A Mastercard anunciou que ultra-
passou o marco de 100 milhões de car-
tões digitais de suas parcerias com 100 
fintechs na América Latina e Caribe 
(LAC). Reconhecendo seu importante 
papel na rápida transformação digital 
da região, a Mastercard está continu-
amente diversificando seus negócios, 
oferecendo um portfólio de soluções 
que engloba aplicativos, ferramentas, 
programas para startups, uma ampla 
rede de parceiros e uma experiente 
comunidade para empresas de tecno-
logia financeira e desenvolvedores de 
pagamentos que buscam transformar 
suas ideias ousadas em realidade. 

"Este é um marco significativo para 
a Mastercard, já que a primeira finte-
ch na região da América Latina e Ca-
ribe emitiu um cartão Mastercard há 

apenas sete anos", disse Kiki del Valle, 
Vice-Presidente Executiva de Desen-
volvimento de Mercado da LAC. "Nosso 
portfólio de fintechs na região teve um 
crescimento exponencial nos últimos 
anos, à medida que trabalhamos com 
essas startups para ajudá-las a alcançar 
escala e expandir o acesso a serviços fi-
nanceiros para mais pessoas". 

As expectativas dos consumidores 
de hoje estão evoluindo mais rapida-
mente do que nunca - e bancos, insti-
tuições financeiras e players digitais 
buscam ainda mais agilidade para 
trazer novas soluções para o mercado. 
Os negócios multirail da Mastercard, a 
abordagem do desenvolvedor em pri-
meiro lugar e o conjunto de serviços 
em expansão, projetado para as neces-
sidades da comunidade fintech, per-

mitem que os desenvolvedores cons-
truam, lancem e ampliem a inovação 
em todo o ecossistema fintech. 

TRANSFORMANDO IDEIAS 
OUSADAS EM REALIDADE 

A Mastercard usa sua experiência 
para garantir pagamentos simples, 
seguros e inteligentes e capacita a ino-
vação com parceiros fintech por meio 
do portfólio Mastercard Developers. A 
empresa está ampliando sua vasta pla-
taforma de comércio digital e sua con-
fiável rede global, oferecendo novos 
serviços e ferramentas de integração 
que atendem às demandas exclusivas 
de seus clientes e parceiros. 

"Parte da grande evolução pela 
qual o setor de meios de pagamento 
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passou nos últimos anos foi devido 
às fintechs, que apresentaram inova-
ções e soluções que não só facilitaram 
como, em alguns casos, se tornaram 
essenciais na vida dos consumidores. 
Enquanto esse cenário continua em 
evolução, a Mastercard fornece a in-
fraestrutura e os ativos necessários 
para ajudar essas startups inovadoras 
a continuarem seguindo por um cami-
nho de crescimento", diz Estanislau 
Bassols, Gerente Geral da Mastercard 
Brasil. "Esse processo permite o apri-
moramento de produtos de forma 
constante, antecipando as necessida-
des do consumidor e trazendo mais e 
mais pessoas para a economia digital", 
conclui o executivo. 

A Mastercard publica dois novos 
serviços API todos os meses e suas 
ferramentas, acesso e experiência em 
todo o portfólio de Mastercard Develo-
pers fornecem uma via expressa para 
fintechs de todos os tamanhos testa-
rem e trazerem soluções inovadoras 
para o mercado. Entre os principais 
componentes estão: 

• Plataforma de API : Os desen-
volvedores podem acessar uma vas-
ta gama de ricas APIs da Mastercard, 
com ferramentas incluindo uma de-
talhada documentação técnica e do 
produto, tutoriais, implementações 
de referência, sandboxes, bibliotecas 
de clientes e histórias de sucesso para 
permitir uma integração rápida e ins-
pirar a inovação. 

• Qualquer construtor de fintechs 
pode se inscrever para fazer parte da 
nova comunidade global de fintechs 
da Mastercard, com empresas que têm 
ideias semelhantes e que usam a pla-
taforma para se inspirarem, se mante-
rem informados e se conectarem com 
colegas, ajudando-os a desenvolver 
seus negócios rapidamente. 

• Programas para Startups : Certas 
startups fintech de alto potencial têm 
a oportunidade de cocriar e inovar, 
ganhar experiência personalizada da 
Mastercard e acessar uma diversifica-

da base de clientes por meio da escala 
global da rede. 

• Soluções: Explore um portfólio 
personalizado e com curadoria de 
produtos Mastercard que permitem 
que as fintechs operem como players 
confiáveis no mercado, abrangendo o 
licenciamento da marca Mastercard, 
bem como pagamentos, dados, se-
gurança, análise e gerenciamento de 
fraude, e serviços de consultoria. 

• Rede de Parceiros: Habilitadores 
qualificados de fintechs recebem aces-
so à rede Mastercard para pré-integrar 
ou agrupar produtos e serviços, a fim 
de que estejam mais bem equipados 
para atender às necessidades dos 
clientes e/ou identificar o parceiro 
terceirizado certo para permitir seu 
próprio crescimento. 

ACESSO DIGITAL: CHAVE PARA A 
INCLUSÃO FINANCEIRA 

À medida que os efeitos da pan-
demia aumentaram a demanda por 
soluções digitais com boa parte das 
empresas fechadas e a mobilidade 
reduzida, os consumidores sem con-
ta bancária que precisavam comprar 
itens ou pagar contas passaram a usar 
contas digitais como único recurso 
para pagamentos. 

Enquanto os consumidores levam 
uma vida cada vez mais aprimorada 
digitalmente, as fintechs são essen-
ciais para a criação de soluções que 
tornem os serviços financeiros mais 
inclusivos em toda a região. Garantir 
o acesso digital equitativo é o primei-
ro - e fundamental - passo para incluir 
aqueles que estão hoje fora da econo-
mia digital. 

"Independentemente do estágio 
em que se encontram as fintechs, sem-
pre as ajudamos com nossas mentes 
voltadas para uma missão comparti-
lhada de crescimento inclusivo. Pro-
jetadas por desenvolvedores e para 
desenvolvedores, nossas soluções de 
tecnologia são fáceis de usar e inte-

grar", destacou del Valle. 

Maxnaun Gutierrez, Diretor de 
Produtos do C6 Bank, disse: "Em dois 
anos, o C6 Bank alcançou a marca de 
10 milhões de clientes e lançou uma 
oferta completa de serviços financei-
ros. A Mastercard está conosco nesta 
jornada. Esperamos que esta parceria 
continue a fomentar a inovação de 
produtos e se traduzir em benefícios 
para nossos clientes". 

Leopoldo Martinez, CEO global da 
Superdigital, disse: "Hoje, na América 
Latina, ainda existem cerca de impres-
sionantes 300 milhões de pessoas sem 
conta bancária ou mal servidos em 
termos de serviços bancários. Portan-
to, é fundamental olhar para a frente 
para alcançar a inclusão econômica e 
mudar suas vidas. É desta forma que 
a Superdigital se uniu à Mastercard, 
para nos ajudar a fornecer uma experi-
ência de pagamentos prioritariamente 
digitais e ferramentas de alfabetização 
financeira para agilizar o nosso objeti-
vo de acelerar nossa expansão em ou-
tros mercados - aguardamos ansiosos 
a próxima fase de nossa parceria". 

Andrea Arrébola, Diretora de Pa-
gamentos da Ualá, disse: "A Master-
card tem sido uma parceira estratégi-
ca desde que lançamos o Ualá há mais 
de 4 anos e crescemos juntos. É muito 
poderoso para nós podermos oferecer 
um cartão internacional aos nossos 
mais de 3,5 milhões de usuários na re-
gião, possuidor dos melhores padrões 
de segurança e aceito e reconhecido 
mundialmente". 

A Mastercard é uma empresa glo-
bal de tecnologia do setor de pagamen-
tos. A missão da empresa é conectar 
e impulsionar uma economia digital 
inclusiva que beneficie a todos, em to-
dos os lugares, tornando as transações 
seguras, simples, inteligentes e aces-
síveis. Usando dados e redes seguras, 
parcerias e paixão, as suas inovações 
e soluções ajudam indivíduos, institui-
ções financeiras, governos e empresas 
a alcançar seu maior potencial.
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WhatsApp lança "teste de DNA" em ação 
bem humorada para evitar golpes 
Criada pela MediaMonks em parceria com o Creative X, campanha 
traz Christina Rocha e João Kleber para ressaltar a importância de 
comprovar a origem de pedidos recebidos no app

O WhatsApp lançou uma nova 
ação no Brasil com foco em segu-
rança, dessa vez chamando a aten-
ção para as tentativas de golpes 
que podem acontecer no aplicativo 
quando uma pessoa tenta se passar 
por algum conhecido para pedir di-
nheiro ou solicitar informações im-
portantes. 

Com uma linguagem bem-humo-
rada, a ação "teste de DNA - Duvide 
No Ato" traz dois personagens icôni-
cos da televisão brasileira, os apre-
sentadores João Kleber e Christina 
Rocha, que instigam os usuários a 
confirmarem a veracidade das solici-
tações recebidas por meio de ferra-
mentas da própria plataforma como 
câmera, imagens, figurinhas e áudio. 
Juntos, eles ressaltam a importân-
cia de exigir uma confirmação caso 
o usuário receba um pedi-do de di-
nheiro urgente de alguém que afirma 
ser um amigo ou familiar. 

"O WhatsApp é um aplicativo 
super seguro, mas sabemos que al-
gumas pessoas agem de má fé para 
aplicar golpes por meio de enge-
nharia social. Então, essa ação tem 
o intuito de abordar um tema sério 
de forma leve, para conscientizar 
os usuários e mostrar que eles es-
tão no controle e podem se prote-
ger contra golpes e fraudes", afirma 
Taciana Lopes, head de Marketing 
para o WhatsApp. 

"Tem tanta gente tentando se 
passar por alguém da sua família, 
que não teria melhor maneira para 
chamar a atenção do público brasi-
leiro do que um bom teste de DNA. E 

nada mais apropriado do que trazer 
Christina e João, nossos especialis-
tas, para dar uma ajuda", destaca 
Luciana Haguiara, Diretora Executi-
va de Criação da MediaMonks. 

Os apresentadores são as es-
trelas do filme, que pode ser visto 
no Facebook e no Instagram, além 
de estarem presentes nos tutoriais 
com dicas para que os usuários fi-
quem atentos às tentativas de gol-
pes. A campanha também conta 
com ações com influenciadores, 
participação de João Kleber no pod-
cast PodPah no YouTube, GIFs para 
Instagram que podem ser utilizados 
para avisar sua rede do golpe, e o 
lançamento de um pacote de figuri-
nhas que estará a disposição em um 

BOT de WhatsApp para que o usu-
ário "Duvide No Ato" quando uma 
mensagem atípica chegar, desde as 
imagens mais diretas, até as mais 
divertidas.

Esta ação faz parte de um es-
forço maior do WhatsApp, iniciado 
em março de 2020, com diversas 
campanhas educativas anti-golpes 
para conscientizar e ajudar seus 
usuários a se protegerem no apli-
cativo, trazendo dicas de seguran-
ça e informações sobre os recursos 
disponíveis na plataforma. As ações 
buscam atingir um público diverso, 
que reflete o perfil dos usuários do 
aplicativo, e abordar temas sérios 
de forma divertida para chamar a 
atenção da audiência.
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Coca-Cola celebra a magia real do Natal 
com uma série de ações especiais 
Além do TVC, marca faz a primeira edição da Caravana Social de combate à fome, as 
tradicionais Caravanas Iluminadas em 112 cidades do Brasil, inauguração da árvore 
em São Paulo com pocket-show surpresa e ativações cenográficas no Rio de Janeiro 

Celebrar a conexão e a empatia 
é a proposta da campanha global de 
Natal da Coca-Cola em 2021, criada a 
partir da plataforma "A Magia Acon-
tece", a nova filosofia da marca que 
foi apresentada em outubro. Agora, 
a companhia divulga seu conjunto de 
ações complementares que tornam a 
data ainda mais especial. 

Neste ano, a campanha ressalta 
que a magia do Natal acontece quan-
do estamos juntos, em momentos 
simples e especiais como em uma 
ceia compartilhada. Ancorada em 
um curta dirigido por Sam Brown, da 
Rogue Filmes, juntamente com dent-
suMBRU, o TVC incentiva a gentileza 
humana, destacando a importância 
da solidariedade nos dias atuais.  

"A Coca-Cola tem uma ligação sig-
nificativa com essa época do ano, o 
que faz com que sejamos conhecidos 
por muitos como ‘a marca que criou 

o Papai Noel'. Desde a primeira cam-
panha de Natal da marca, lá em 1920, 
até os dias de hoje, criamos ações que 
nascem de uma verdade do consu-
midor. Desta vez, queremos celebrar 
a importância da conexão e empatia 
entre as pessoas", conta Poliana Sou-
sa, líder da marca Coca-Cola na Amé-
rica Latina. 

Entre as principais ações de 2021 
estão as tradicionais Caravanas Ilu-
minadas passando por 112 cidades 
do Brasil, a inauguração da Árvore de 
Natal na Ponte Estaiada, em São Pau-
lo, com live de inauguração e pocket-
-show surpresa, duas ativações ceno-
gráficas em parceria com a Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro em Copa-
cabana e Madureira e, a verdadeira 
magia acontecendo com a primeira 
edição das Caravanas Sociais, de 
combate à insegurança alimentar e à 
fome, que acontece em parceria com 
o Ação Cidadania. 

COMBATE À FOME COM 
CARAVANAS SOCIAIS 

Criar ações com propósito é um 
dos pilares da marca Coca-Cola e, 
desde o início da pandemia, a marca 
já investiu mais de 20 milhões de re-
ais em ações conectadas à segurança 
alimentar e combate à fome. 

Atualmente, 19 milhões de bra-
sileiros não têm acesso a alimentos 
e foi a partir do desejo de colaborar 
para minar este cenário que o coro 
de ações sociais da companhia foi 
engrossado pelo projeto "Por Todas 
As Mesas". Ele nasceu em maio deste 
ano para apoiar a campanha "Brasil 
Sem Fome". A iniciativa fez parte de 
um conjunto de ações, capitaneado 
pelo Sistema Coca-Cola Brasil, que 
somaram R$ 9,5 milhões para fazer 
chegar alimentos às populações mais 
vulneráveis em todo o país. Com ela, 
o projeto atingiu mais de 20 estados 
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e 500 municípios por meio de 400 
ONGs atendidas. 

"A Caravana Social é uma ação de 
Natal que nos enche de orgulho e faz 
com que a gente consiga dar um pro-
pósito maior a essa branded experien-
ce. Nos aliamos a quem entende do as-
sunto em nível nacional e tem mudado 
a realidade do Brasil há três décadas. 
Coca-Cola é uma marca poderosa que 
chega a milhões de lares e pode fazer 
a diferença. Abraçar o propósito de 
ajudar a população em situação de 
vulnerabilidade alimentar fortalece a 
real magia do Natal e tem sentido es-
pecial para a marca que entra na casa 
de todos sem distinção", conta Katielle 
Haffner, Gerente Sênior de Relações 
Públicas, Comunicação e Sustentabili-
dade para Coca-Cola Brasil. 

Para o Natal, o simbolismo das 
tradicionais Caravanas Coca-Cola, 
que passam por inúmeras cidades 
do país, ganha uma nova dimensão: 
ajudar a colocar comida no prato dos 
brasileiros. A marca aliou-se ao proje-
to "Natal Sem Fome", promovido pela 
Ação Cidadania, ONG que há mais de 
30 anos forma uma imensa rede de 
mobilização de alcance nacional de 

combate à fome e à miséria, para con-
cretizar este desafio. 

"A chegada do Natal é sempre um 
momento de união e celebração. E a 
Coca-Cola, mais uma vez, é parceira 
da Ação da Cidadania na campanha 
Natal Sem Fome. A caravana é um 
projeto que leva a mensagem de es-
perança por onde passa. Que a gente 
possa oferecer um final de ano mais 
alegre para famílias que estão em 
situação de miséria, com comida e 
dignidade", pontua Rodrigo "Kiko" 
Afonso, diretor-executivo da Ação da 
Cidadania. 

Mais de 4 milhões de reais já fo-
ram arrecadados e serão revertidos 
em cestas básicas para 80 mil famílias 
e distribuídas pela Ação Cidadania 
para mais de 40 Instituições espalha-
das pelo Brasil. O Sistema Coca-Cola 
Brasil ainda convida o público a se 
juntar e ampliar o combate à fome, 
materializando a Real Magia do Natal. 
Basta entrar no site Natal Sem Fome 
2021 e fazer a sua doação. 

Outro pilar importante para a 
Companhia é o da sustentabilidade. 
No mundo inteiro, a Coca-Cola e seu 

sistema de fabricantes estão engaja-
dos nessa agenda. "Sustentabilidade 
não pode ser um conceito etéreo. Te-
mos colocado em prática esse concei-
to de forma transversal, como uma 
rotina nos negócios, no engajamento 
de colaboradores, clientes e fornece-
dores, e em todos os nossos proces-
sos e mensurações internos", declara 
Poliana Sousa, líder da marca Coca-
-Cola na América Latina. 

A atuação da Coca-Cola está ali-
nhada aos 17 ODS (Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável), o que 
significa que estamos comprometi-
dos com a Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável da ONU 
(Organização das Nações Unidas), e 
temos o compromisso WWW (World 
Withou Waste/Mundo Sem Resíduos) 
de coletar e destinar correta-mente 
para reciclagem, até 2030, 100% as 
embalagens que produzimos e colo-
camos no mercado. 

MAIOR EDIÇÃO DA CARAVANA 
COCA-COLA 

O verdadeiro espírito natalino e a 
magia real é celebrada todos os anos 
pelas Caravanas Coca-Cola. Em 2021 
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- assim como no último Natal-, vamos 
manter as normas de distanciamento 
e segurança frente à pandemia para 
essa que será a maior de todas as edi-
ções. Elas percorrerão 112 cidades de 
diversos estados, entre eles São Pau-
lo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 
Mato Grosso do Sul. 

Os tradicionais caminhões ver-
melhos estarão iluminados e com 
muitas surpresas. Entre as atrações, 
telas gigantes trazem imagens rea-
listas, além do retorno do papai e da 
mamãe Noel, que este ano já estão 
vacinados. 

Para evitar aglomerações, as rotas 
não serão divulgadas antecipadamente. 

ÁRVORE DE NATAL  
EM SÃO PAULO 

Coca-Cola Brasil e Coca-Cola FEM-
SA Brasil irão inaugurar em parceria, 
no dia 27 de novembro, a Árvore de 
Natal de São Paulo, prometendo des-
pertar o verdadeiro sentido da época 
e celebrar as relações humanas. 

Alinhada a protocolos de segu-
rança para evitar aglomerações, a 
tradicional árvore da cidade, que 
conta com o apoio da Prefeitura, per-
manecerá na região da Ponte Estaia-
da, um dos principais cartões postais 
da cidade. Entre muitas novidades, a 
estrutura de 50 metros de altura terá 
o tema "A Árvore dos Reencontros", 
representando a força de estarmos 
juntos e criarmos lembranças, unin-
do familiares, amigos e parentes que 
ficaram tanto tempo separados e, aos 
poucos, estão resgatando os abra-
ços. Além disso, a inauguração terá 
um evento de celebração online com 
show especial que será divulgado em 
breve e terá transmissão através do 
Instagram, YouTube e Facebook. 

LUZES DE NATAL PELA ORLA  
NO RIO DE JANEIRO 

O projeto que traz a magia real 

do Natal se estende também à cidade 
maravilhosa, que recebe instalações 
de luzes de led com design do projeto 
por M Checon. 

Ao longo de 1 quilômetro, a praia 
de Copacabana ficará enfeitada com 
arcos iluminados, letreiros desejan-
do um feliz Natal, globo brilhante e 
o enfeite tradicional: a árvore. Em 
frente ao Copacabana Palace, a árvore 
de Natal iluminada tem 14 metros e 
conta com o bom velhinho escalando 
seus galhos. 

Uma versão pocket da instalação 
ativação cenográfica super instagra-
mável também ocorre em Madureira 
e convida o carioca para a ressociali-
zação segura e responsável, levando a 
magia do Natal ao carioca da praia à 
zona norte. As instalações começam 
dia 25 de novembro e permanecem 
até dia 06 de janeiro. 

O Sistema Coca-Cola Brasil atua 
em nove segmentos - refrigerantes, 
sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, 
águas especiais, água de coco, bebidas 
esportivas e chás - com uma linha de 
mais de 200 produtos, entre sabores 
regulares e versões sem açúcar ou 
de baixa caloria. Composto por nove 
grupos de fabricantes franqueados, o 
Instituto Coca-Cola Brasil, mais Ver-
de Campo e a parceria com Leão Ali-
mentos e Bebidas, o Sistema emprega 
diretamente 57,1 mil funcionários, ge-
rando cerca de 600 mil empregos indi-
retos. A empresa aposta em inovação 
para ampliar seu portfólio e atingir o 
objetivo de ajudar a coletar e reciclar 
o equivalente a 100% de suas emba-
lagens até 2030. A Coca-Cola Brasil 
trabalha para oferecer cada vez mais 
opções com menos açúcar adicionado 
e no incentivo a iniciativas que melho-
rem o desenvolvimento econômico e 
social das comunidades onde atua.
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Siracusa - Cultura Grega no Sul da Itália

PAULO QUEIROGA

Na sequência do roteiro pelas 
cidades antigas da Sicília, visi-
tamos Siracusa, poderoso porto 
marítimo, da Itália de hoje, na re-
gião chamada de Magna Grécia 
na antiguidade. 

A Polis de Siracusa é um centro 
histórico produtor e reprodutor 
da cultura grega. Três mil anos 
de história produziram gênios 
da humanidade na Matemáti-
ca, Física e Filosofia, como, por 
exemplo, o matemático e físico 
grego, Arquimedes. 

A antiga Cidade-Estado foi um 
dos palcos de eventos históricos 
marcantes, como a Guerra do 
Peloponeso envolvendo princi-
palmente Atenas e Esparta. Com 
apoio dos Persas, Esparta derro-
ta Atenas e inicia-se o período de 
enfraquecimento das Cidades-
-Estado gregas.

Siracusa fica no Sul da Sicília. 
Ponto estratégico de comércio, 
onde o Mar Jônico se encontra 
com o Mediterrâneo, a cidade é 
decantada em prosa e verso nas 
tragédias gregas e referenciada 
pela maioria dos filósofos da 
antiguidade, inclusive Sócrates, 
Platão e Aristóteles. Platão es-
teve algumas vezes em Siracusa 
para tentar, junto ao Tirano Dio-
nísio, aplicar sua famosa tese da 
República governada por filóso-
fos. Frustrado e sem êxito, Platão 
se desilude com a política a par-
tir da experiência em Siracusa. 

Siracusa é também a terra natal 
de Santa Luzia, a protetora dos 
olhos. A dramática história de 

Luzia, nascida em Siracusa no 
ano de 283, conta da perseve-
rança de sua fé cristã. Negando 
a adoração dos deuses pagãos 
imposta pelo Imperador roma-
no Diocleciano, Luzia, após ter 
sido decapitada, teve seus olhos 
arrancados e entregue em uma 
bandeja ao imperador. No dia 13 
de dezembro celebra-se a morte 
da mártir Santa Luzia em todo o 
mundo cristão.

Em cada rua, praça, anfiteatro e 
templo percebe-se a magia das 
lendas e mitos antigos. Ali ain-
da se encontra, praticamente 
intacto, um dos maiores teatros 
gregos da Antiguidade, hoje um 
local preservado, chamado Par-
que Arqueológico dela Neapolis, 
com as arquibancadas escavadas 
nas pedras e um efeito acústico 
de impressionar os engenheiros 
de som da atualidade. 

Com o mesmo fenômeno acústico 
está a chamada “orelha de Dioní-
sio” (Orecchio di Dionisio) uma 
incrível formação rochosa em 
forma de gruta, que se asseme-
lha a uma orelha. Utilizada como 
prisão, a lenda diz que o Deus do 
Vinho conseguia ouvir, do lado de 
fora, o que os prisioneiros sussur-
ravam lá dentro. A Experiência 
acústica é impressionante. 

No centro da Cidade, o lendário 
Templo de Apolo conta parte da 
história. No que hoje são apenas 
ruínas, o templo já foi transfor-
mado em igreja bizantina, roma-
na, em mesquita e até em quartel 
durante a ocupação espanhola 
na ilha.

Um passeio pelo calçadão beira-
-mar de Ortígia, ligada à cidade 
por uma ponte, nos transporta 
para o tempo em que a região do 
Mar Jônio e Mediterrâneo era o 
centro do mundo antigo e além 
deste. Estar ali emociona e nos 
põem a imaginar a fervilhante 
riqueza da cultura greco-romana 
antiga nesta parte do mundo. 

A Piazza Duomo também é para 
ser desfrutada a pé, passo a pas-
so. Cercada por construções no 
estilo barroco, chega-se lá por 
ruelas estreitas, que, de repente, 
se abre em uma enorme praça 
da Catedral, com uma das mais 
imponentes construções barro-
cas de toda a Sicília. Também, 
no mesmo estilo está o caminho 
para o bairro judeu, com o mer-
cado local de peixes e frutas eter-
nizando as práticas e a culinária 
mediterrânea.

Os cozinheiros de Siracusa eram 
famosos. A cidade é considera-
da pelos historiadores como a 
primeira escola de culinária do 
Ocidente. Os pratos são total-
mente mediterrâneos. A base da 
comida é queijo (especialmente 
a ricota), massa, pão, azeite, pes-
cados, amêndoa e, claro, muito 
vinho de qualidade. A caponata 
(berinjela assada com azeite e 
temperos) e as ovas de cavatelli 
são reverenciadas como primor 
da culinária local. 

Cidade polo e centro nevrálgico 
da cultura greco-romana Siracu-
sa é destino inesquecível para o 
viajante sensível e atento à His-
tória da civilização.

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br 
queiroga1953@gmail.com
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Afya anuncia novo VP  
de Serviços Digitais 

Maior ecossistema de educação 
e tecnologia voltado para a saúde no 
Brasil, a Afya anuncia a chegada de 
Lelio Souza Jr. como novo VP de Servi-
ços Digitais da companhia, divisão do 
grupo que sustenta o portfólio de so-
luções tecnológicas para a rotina mé-
dica. Com mais de 20 anos de atuação 
no universo corporativo, o executivo 
construiu uma carreira sólida nas po-
sições de alto comando em indústrias 
de tecnologia.

Nos últimos cinco anos, Lelio 
atuou como sócio e CEO da Intelie, em-
presa brasileira de stream analytics. O 
líder também foi diretor corporativo 
da TOTVS, de 2008 a 2016, e trabalhou 
na Accenture como gerente sênior na 
prática de energia do Brasil, tendo 
participado de diversos projetos de 
consultoria na indústria de recursos 
(utilities, metal & mineração e óleo & 
gás) entre 2000 e 2008. 

Engenheiro mecânico graduado 
pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Lelio tem diversas 
especializações técnicas nacionais e 
internacionais, incluindo dois progra-
mas de extensão focados em negócios 
e pensamento estratégico na Univer-
sidade da Pensilvânia (The Wharton 
School), formação especial para CEOs 
no Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) e práticas técnicas de 
administração no Insper. 

“É uma honra poder contribuir 
com a jornada de uma empresa que 
já é o maior ecos-sistema de educa-
ção em saúde e healthtechs do país. 
Espero poder escrever novas páginas 
de sucesso de uma história que está 

apenas começando”, afirma o novo VP 
da Afya. 

 A Afya é o maior ecossistema de 
educação e tecnologia voltada para a 
saúde no Brasil. Líder entre as facul-
dades de Medicina do País em nú-
mero de vagas (2.611) autorizadas 
pelo Ministério da Educação (MEC), a 
companhia detém 18 Instituições de 
Ensino Superior e unidades de pós-
-graduação na área médica e de saúde 
em 11 estados do Brasil.  

Operando oficialmente desde 2019, 
a partir da incorporação de outras mar-
cas do segmento de educação médica, o 
grupo teve a sua primeira faculdade de 
medicina em atividade há mais de 20 
anos, no Tocantins, norte do país. Des-
de então, a Afya tem por objetivo ser 
parceira destes profissionais em toda a 
sua jornada de formação. 

Pioneira na adoção de práticas 
digitais voltadas para a aprendiza-
gem contínua e su-porte ao exer-
cício da medicina e saúde em toda 
a carreira médica, a Afya inova no 
mercado a partir da construção de 
um portfólio diversificado que faci-
litam o dia a dia da prática clínica. 
Em 2020, a companhia se consoli-
dou no mercado de serviços digitais 
por meio da aquisição das healthte-
chs PEBMED, Medphone, iClinic, 
Medicinae, Medical Harbour, Clique-
farma e Shosp. 

Por meio de suas unidades de 
ensino, a Afya atua desde a gradu-
ação – são diversos cursos com foco 
na área da saúde, com destaque 
para a Medicina -, passando por um 
dos mais renomados cursos pre-
paratórios de residência médica a 
títulos de especializações clínicas. 
Em uma abordagem metodológica 
inovadora, que combina conteúdo 
integrado, aprendizado interativo 
e uma experiência adaptativa para 
alunos de Medicina ao longo de sua 
formação profissional, o grupo ofe-
rece aos estudantes acesso a mate-
riais didáticos altamente tecnoló-
gicos, incluindo tutoriais em vídeo, 
podcasts, materiais de leitura, pla-
taformas e questões práticas. 

Primeira empresa de educação 
médica do mundo a abrir capital na 
Nasdaq, em julho de 2019, a Afya es-
colheu a bolsa americana pelo alinha-
mento daquele mercado e das outras 
empresas lá listadas com o trinômio 
educação & saúde & tecnologia.  Afya 
transformando a saúde através da 
educação e tecnologia.

Lelio Souza Jr. se une ao board para contribuir com a atuação transformadora do 
único grupo do Brasil que acompanha toda a jornada da carreira médica
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Se Houver Uma Camisa 
Preta e Branca... 

Se houver uma camisa preta e 
branca pendurada no varal durante 
uma tempestade,o atleticano torce 
contra o vento. Ah, o que é ser atleti-
cano? É uma doença? Doidivana pai-
xão? Uma religião pagã? Bênção dos 
céus? É a sorte grande? O primeiro 
e único mandamento do atleticano é 
ser fiel e amar o Galo sobre todas as 
coisas. Daí, que a bandeira atleticana 
cheira a tudo neste mundo.

Cheira ao suor da  
mulher amada. 
Cheira a lágrimas. 
Cheira a grito de gol 
Cheira a dor. 
Cheira a festa e a alegria. 
Cheira até mesmo  
perfume francês. 
Só não cheira a naftalina,  
pois nunca conhece o fundo  
do baú, trêmula ao vento.

A gente muda de tudo na vida. 
Muda de cidade. Muda de roupa. 
Muda de partido político. Muda de 
religião. Muda de costumes. Até de 
amor a gente muda. A gente só não 
muda de time, quando ele é uma ta-
tuagem com a iniciais C.A.M., gravada 
no coração. É um amor cego e têm a 
cegueira da paixão. 

Já vi o atleticano agir diante do 
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Roberto 
Drummond 
 
Em 1975, Roberto Drummond foi 
considerado o escritor revelação 
da temporada, com a publicação 
do romance "A Morte de D. J. em 
Paris", recebendo o Prêmio Jabuti. 

Numa primeira fase de sua 
carreira, participou da chamada 
literatura pop, caracterizada pela 
ausência de cerimônias e pela 
proximidade com o cotidiano. 

Drummond escreveu "O Dia em 
que Ernest Hemingway Morreu 
Crucificado" (romance, 1978), 
"Sangue de Coca-Cola" (romance, 
1980) e "Quando Fui Morto em 
Cuba (contos, 1982).

Com "Hitler Manda Lembranças" 
(romance, 1984) e "Ontem à Noite 
Era Sexta-feira" (romance, 1988) 
iniciou uma nova fase em sua 
produção literatura, com enredos 
mais complexos.

Em 1991, lançou seu maior 
sucesso, o romance "Hilda 
Furacão", que foi adaptado para 
a televisão por Glória Perez, numa 
minissérie. Pare ele, o fato de o 
livro ter se tornado sua obra-
prima resultou numa espécie de 
prisão. "Sou um eterno refém de 
'Hilda Furacão'", dizia o escritor.

clube amado com o desespero e a fúria 
dos apaixonados. Já vi atleticano ras-
gar a carteira de sócio do clube e jurar: 
Nunca mais torço pelo Galo. Já vi atle-
ticano falar assim, mas, logo em segui-
da, eu o vi catar os pedaços da carteira 
rasgada e colar, como os amantes fazer 
com o retrato da amada.

Que mistério tem o Atlético que, 
às vezes, parece que ele é gente? Que 
a gente associa às pessoas da família 
(pai, mãe, irmão, tio, prima)? Que a 

gente o confunde com a alegria que 
vem da mulher amada? Que mistério 
tem o Atlético que a gente confunde 
com uma religião? Que a gente sente 
vontade de rezar “Ave Atlético, cheio 
de graça?” Que a gente o invoca como 
só invoca um santo de fé? Que misté-
rio tem o Atlético que, à simples pre-
sença de sua camisa branca e preta, 
um milagre se opera? Que tudo se 
transfigura num mar branco e preto?

Ser atleticano é um querer bem. 

É uma ideologia. Não me perguntem 
se eu sou de esquerda ou de direita. 
Acima de tudo, sou atleticano e, nesse 
amor, pertenço ao maior partido po-
lítico que existe: O Partido do Clube 
Atlético Mineiro, o PCAM, onde cabem 
homens, mulheres, jovens, crianças. 
Diante do Atlético todos são iguais: 
o bancário pode tanto quanto o ban-
queiro, o operário vale tanto quanto o 
industrial. Toda manhã, quando acor-
do, eu rezo: Obrigado, Senhor, por me 
ter dado a sorte de torcer pelo Atlético.
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