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Em entrevista
exclusiva para o
MercadoComum ,
presidente do IBEFMinas Gerais analisa
a área de finanças e
o cenário econômico
para 2022

Finanças e cenário
econômico para 2022
JÚLIO DAMIÃO | PRESIDENTE DO IBEF-MINAS GERAIS
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Júlio Damião foi escolhido para à presidência da diretoria executiva da entidade nos próximos dois
anos (2021-2023). O executivo é formado em Administração de Empresas com pós-graduações em finanças corporativas (Newton Paiva), especialização em gestão – ênfase em finanças (Fundação Dom Cabral).
Atualmente está cursando mestrado com foco em Estratégia e Inovação. Profissional com mais de 10 anos
de experiência na área financeira de grandes empresas multinacionais do varejo e indústrias da área
médica (VMI). Atualmente é CFO do grupo Prime Holding, empresa com grandes investimentos no setor
industrial médico, com produtos em todo Brasil equipamentos de segurança para portos, aeroportos,
exportando equipamentos brasileiros para mais de 40 países. (VMI Security).

MC - Como você enxerga o futuro da área de
finanças?
JD - Todos os anos são
divulgadas pesquisas sobre
as profissões do futuro, profissões com maiores remunerações e as que desaparecerão do cenário mundial
devido ao avanço da tecnologia e mudança de tendência de produtos e serviços.
Á área de finanças, em todas
as pesquisas e análises contina sendo uma profissão de
destaque nas empresas, nenhuma surpresa...., pois todo
projeto ou empresa precisa
de uma estratégia de caixa
(liquidez), investimentos,
gestão do orçamento, estratégia fiscal, além de agilidade nas tomadas de decisões.
Vivemos também mudanças importantes na área
financeira. A tecnologia
permitiu a consolidação de
enormes quantidades de
informações e as empresas
precisam cada vez mais de
respostas ágeis, se preparar
para este mundo disruptivo,
turbulento, imprevisível e
tecnológico é fundamental
para a sobrevivência das
empresas, a área financeira
tem um papel importante
na construção da estratégia
dos negócios
A Transformação Digital
já é uma realidade, com a
Inteligência Artificial, as informações estão mais acessíveis e com maior qualidade, podendo ser utilizada de

forma estratégica. Todas as
informações hoje estão nas
“nuvens” ou mais conhecida
como Cloud, temos o sistema de RPA (Robotic Process
Automation), que permite a
automação de relatórios em
tempo integral, o Blockchain
vai mudar significativamente a área financeira, pois
transforma um ativo físico
em uma ativo virtual, possibilitndo maior segurança
nas transações. O PIX já é
uma realidade, e é um grande exemplo de disrupção
tecnológica na área financeira: rápido, confiável, em
escala e com baixo custo.
As empresas e a área
financeira terão que se reinventar com as moedas digitais, vários bancos centrais
ao redor do mundo já estão
trabalhando nisso, acompanhar e entender as consequências fará toda a diferença
na estratégia das empresas
de longo prazo.
Também temos através
de plataformas de visualização “Dashboard” a consolidação de informações
em tempo real, o que permite também a análise de
cenários de forma rápida,
evoluímos 10 anos em 3. O
Maior desafio hoje é a atualização dos profissionais
de finanças com relação a
estas mudanças.
MC - Qual é o novo perfil dos profissionais de finanças?

JD - Muitas empresas
saíram do período do COVID19 melhores do que entraram, e um dos principais
motivos é que tiveram uma
gestão financeira estratégica, aonde o profissional de
finanças “saiu” da sua caixa
de atuação e junto com o
conselho de Administração
e CEO, traçaram estratégias
de enfrentamento.
O profissional de finanças precisa ter uma visão de negócios apurada,
claramente se perguntar
“como a empresa efetivamente ganha dinheiro?”,
para isso, precisa interagir
com as outras áreas da empresa, também participar
de fóruns, palestras e entidades (o IBEF-MG é um
exemplo disso assim como
MercadoComum), aonde o
profissional possa ter outras visões e desenvolver a
análise crítica.
Outra característica relevante é a capacidade de
execução correta do planejamento. O Covid 19 encurtou todos os prazos das empresas, um projeto de cinco
anos, hoje é feito em dois,
a agilidade de execução é
uma das principais vantagens competitivas das empresas, principalmente em
finanças, o tempo faz toda
a diferenças, desta forma,
se é necessário diminuir o
custo em 10%, o tempo de
execução rápido vai fazer a
diferença entre maior liqui-

dez e capacidade de investimentos
O profissional de finanças também precisa entender de gente, a pandemia
mostrou a importância de
administrar as expectativas
da equipe (Home-Office), a
necessidade da comunicação para deixar claro o que
se espera e principalmente
o alinhamento de propósito
com a equipe. A transformação digital é importantíssima, assim como os relatórios financeiros, mas o
feedback de forma honesta
e o acompanhamento do dia
a dia pelo exemplo faz toda
a diferença na “entrega” dos
índices financeiros, seja em
âmbito local ou global.
Entender de cenários
econômicos também é
muito importante, o mundo está cada vez mais conectado, com processos e
economias interligadas e
dependentes, dessa forma,
as empresas precisam encontrar a melhor maneiras
de lidar com um número
crescente de desafios e antecipar a tendência do futuro. Diante desse complexo
e turbulento cenário, o financeiro precisa entender
o ambiente local e global,
os impactos das decisões
econômicas no segmento
de atuação e também na
estratégia da empresa.
Fazer cenários, identificar os impactos, fazer as correções rapidamente e o apri-
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moramento da gestão de
pessoas é a grande diferença
dos profissionais de finanças
que fazem a diferença.
E Claro, ter um alto
conhecimento da área de
finanças, principalmente
caixa, orçamento, investimentos, estrutura de capital até chegar as ferramentas digitais de análise. A
atualização constante em
finanças permite percepção melhor de estratégia e
impactos na organização.
Preservar a liquidez
neste mundo turbulento
também é fundamental, os
investimentos devem ser
feitos priorizando os retornos de curto prazo, porém
estando em linha com a
cultura de sustentabilidade
de longo prazo. Diminuir a
necessidade de caixa (NCG)
e a alavancagem financeira torna a empresa mais
saudável, e principalmente,
buscar aumentar o lucro líquido mantendo a margem
operacional. Esta equação é
fundamental para a sobrevivência das empresas, pois
aumentar o faturamento a
qualquer custo sem pensar
nas margens é a fórmula
para prejuízo. Existem muitos outros índices analisados
pelo mercado como EBIT,
EVA, ROI, porém, a liquidez
é o índice mais importante
nas crises. (O Caixa é Rei).
A Característica de Soft
Skills se tornou fundamental para todas as profissões,
não poderia ser diferente para a área financeira.
Comunicar corretamente
os números e a ações, desenvolver a análise crítica,
saber resolver problemas
complexos, desenvolver a
liderança e ter calma para
não se contaminar com in-

formações “incorretas” ou
de “momento” são fundamentais. As empresas ficaram mais horizontais no
pós-covid19, o objetivo são
decisões com rapidez, mas
principalmente com qualidade, a execução correta é
a maior vantagem competitiva das empresas hoje.
Os executivos financeiros
foram e são fundamentais
nesse momento, para tornar o negócio competitivo.
Não poderia deixar de
citar também o grande alinhamento da área financeira com a pauta ESG, principalmente com os itens
do ODS e sustentabilidade.
Temos um desafio muito
grande nas empresas com
relação a esta conscientização, principalmente com
relação ao credito de carbono (Green Bond) e investimentos de sustentabilidade, muitas empresas estão
conseguindo a auto-suficiência energética ou colocando metas agressivas.
O profissional de finanças
também é uma referência
dentro das empresas, diversidade, inclusão e respeito devem fazer parte da
pauta deste profissional.
A CVM aprovou as mudanças na divulgação das
informações das empresas
listadas para o mercado (resolução 59 de 22 de dezembro de 2021), agora deverá
ser informado ações de redução emissão de CO2, disparidade salarial, diversidades
entre outros. Estar atento a
esta pauta é fundamental.
MC - Qual a sua análise para a economia brasileira em 2022?
JD - Arrisco a afirmar
que os desafios serão maio-

res que 2020 e 2021.
Em 2022 iremos vivenciar efetivamente os
impactos da pandemia na
economia, a inflação está
crescendo, pois a demanda
por produtos aumentou,
e as empresas não se prepararam para atender o
mercado, sentimos isso nos
preços de todos os produtos. O governo precisa ter
uma responsabilidade muito grande e tomar atitudes
rápidas para não perder
ainda mais o controle da
inflação.
A cotação do dólar é
um ponto de muita preocupação, o real foi uma
das moedas que mais desvalorizaram no mundo, o
dólar é importante para as
exportações, equilibrando
a balança comercial brasileira, porém não vejo essa
desvalorização
excessiva, r$ 5,70 no dia de hoje,
como um ponto positivo
para a indústria brasileira, os investimentos em
máquinas e equipamentos
ficam em suspenso, o Brasil perde competitividade,
pois as margens ficam comprometidas. O Brasil possui
políticas de incentivos tecnológicos, mas ainda somos muito dependentes do
mercado internacional.
Hoje não vejo um ambiente fiscal e político que
permite uma a diminuição
da cotação do dólar. Estar preparado para isso é
fundamental, através de
Hedge (proteção cambial)
e negociação com fornecedores, o dólar é um grande
fator que retira o poder de
compra da população, na
minha visão, mais impactante que a inflação.
Com o aparecimento
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da Ômicron, alguns países
começaram a adotar o lockdown novamente, como
a Holanda, é uma grande
preocupação porque os
Bancos Centrais precisarão continuar injetando
dinheiro na economia, hoje
os juros no mundo estão
negativos, o que incentiva
o investimento, mas os países terão que aumentar os
juros para ajustar a questão fiscal, e o brasil será
afetado, terá que aumentar o juros ainda mais para
manter os investimentos e
a economia irá desacelerar.
Em 2022 a tendência
da taxa de juros é subir, isto
tem grandes implicações na
economia, porque o custo do
dinheiro é importante para
incentivar os investimentos,
com juros altos, os recursos
serão destinados para o mercado financeiro ao invés de
investimento na economia
real com criação de empregos, os juros altos compensam o risco do negócio.
Temos várias instituições financeiras que fazem
a análise do PIB, e estamos
identificando uma previsão
de retração da economia ou
um pífio crescimento, isto é
um grande problema. Com
juros altos, dólar e inflação
em crescimento aliado com
PIB baixo, é a fórmula para
recessão, perda de valor,
maior concentração de renda e poucos investimentos.
Vejo com muita preocupação o ano de 2022 no Brasil.
MC - Com eleições presidenciais no próximo ano,
você enxerga impactos na
economia?
JD - Com certeza, me
preocupa muito a turbulência política e principalmen-
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te o aumento da incerteza
em ano eleitoral, gerado
pela polarização que estamos vivenciando.
Para que a economia
possa acelerar novamente,
é necessária uma previsibilidade de cenário econômico, pois os empresários
analisam principalmente a
demanda do mercado para
medir o possível retorno.
O Ambiente político
torna muito difícil uma
análise mais apurada com
relação a juros, cotação do
dólar, crescimento do PIB,
investimentos
governamentais, fazendo com que
2022 seja um ano de poucos investimentos, porém
o que enxergo é que a discussão sobre a terceira via
e a incerteza com próximo
presidente tem afetado a
economia de forma muito
forte, ou seja, não temos
previsibilidade.
Como financistas temos que ter uma visão
“desapaixonada” e medir
de forma clara e concisa
os impactos das diferentes
políticas econômicas dos
presidenciáveis no planejamento das empresas.
Temos que fazer vários
cenários e acompanhar os
indicadores para fazer mudanças rápidas se necessário. Com certeza a questão
política é o principal fator
de instabilidade brasileira.

MC - Qual a sua análise
com relação as reformas?
JD - Tenho convicção
que a reforma tributária
tem o poder de mudar a
produtividade da economia
brasileira, não podemos
aceitar um sistema tributário atual, pagando em média 34% de impostos, um
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dos mais altos do mundo,
e ainda temos um sistema
tributário altamente complexo, realmente é um desafio interpretar, traduzir e
executar as leis tributárias.
O IBPT (Instituto brasileiro
de Planejamento e Tributação), terminou um estudo
aonde mediu a quantidade
de novas normas tributárias em 2021, foram editadas incríveis 443.236 novas
normas tributarias, impossível se atualizar com tudo
o que existe no Brasil com
relação a questão tributária.
Não acredito em uma
reforma tributária “fatiada”, como tem acontecido
com o IR tenha resultado
efetivo, ou realmente aceitamos o desafio de reduzir e simplificar o sistema
tributário, ou vamos ficar
divagando e fazendo conjecturas sem sentido.
Todos os financistas
sabem, através do fluxo de
caixa, a quantidade de impostos municipais, estaduais e federais que são pagos,
poderíamos estar utilizando este dinheiro para investimentos contratação de
funcionários, investimentos
em produtos e serviços, não
sou contra pagar impostos,
mas acredito que existe
uma discrepância no Brasil,
temos visto agora a PEC 110
com mais visibilidade com a
criação do “IVA Dual”, nosso
papel é acompanhar e cobrar soluções efetivas.
Para diminuir a carga
tributária, o Brasil precisar
gastar menos, assim a reforma administrativa é fundamental, além de analisarmos
o tamanho correto, precisamos de um estado menos
burocrático, que entregue
a sociedade um serviço de

qualidade e que realmente
fomente os negócios.
A percepção é que a arrecadação do estado não
compensa o valor do serviço
ao cidadão, tenho certeza
que existem muito iniciativas positivas e muitas pessoas qualificadas no estado,
precisamos de um processo
em que estas iniciativas possam ser sentidas pela sociedade, precisamos repensar
o modelo atual e fazer a
transição de forma pacífica
e coordenada com o executivo, sociedade e congresso
nacional, esta é uma pauta
estratégica para o país.
Não podemos mais
analisar em separado as
reformas tributarias e administrativas, elas são complementares e devem ser
pensadas com o objetivo
de tornar o estado mais eficiente, diminuindo a carga
tributária e sua complexidade, encontrado com equilíbrio justo para as empresas e para as pessoas físicas.

MC - IBEF-MG é a instituição que representa os
executivos de finanças de
Minas Gerais, como é ser
presidente desta importante instituição?
JD - O IBEFMG é um lugar aonde a qualidade das
discussões
surpreendem
pelo alto nível de aprofundamento, a maioria dos associados tem grande conhecimento e é muito bom conversar e
trocar experiências.
Quando você se torna
presidente do IBEF você
entende melhor o valor
da marca e a responsabilidade perante a sociedade,
participam da Instituição
os maiores nomes em finanças de Minas Gerais e
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também muitos CEOs de
empresas são associados,
além das mais variadas
empresas como escritório
de advocacia e seguros.
A instituição tem tido
um crescimento expressivo
nos últimos anos, fruto da
importância da estratégia
financeira das empresas
e das divulgações de opiniões de vários diretores
nas mídias, aumentando
ainda mais a credibilidade
do IBEF.
De todos os projetos
para 2022, destaco o projeto IBEFVERDE, aonde o
objetivo é promover os investimentos sustentáveis,
fazendo da área financeira
um articulador de mudanças, promovendo o crescimento das empresas de forma responsável e integrada
a sociedade, e o projeto WOMAN EXPERIENCE, com o
objetivo de valorizar todas
as mulheres da área financeira, mostrando a contribuição para a sociedade e as
histórias de sucesso.
Temos muito trabalho a
fazer, mas o desafio e gratificante.
Criado em 3 de outubro
de 1985, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-MG), é uma
entidade sem fins lucrativos, apartidária e que reúne
executivos e empresários
de Minas Gerais. O quadro
social do IBEF congrega em
torno de 5 mil profissionais
em todo o Brasil. Os objetivos da entidade buscam o
desenvolvimento profissional e pessoal do executivo
de finanças com a difusão
do conhecimento, por meio
de interação em encontros
de intercâmbio de negócios
de ideias e networking.
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Inflação medida pelo IGP-M
sobe 0,87% em dezembro
O Índice Geral de Preços -- Mercado (IGP-M) subiu 0,87% em dezembro, após variar 0,02% no mês
anterior. Entre janeiro e dezembro
de 2021, o índice acumulou alta de
17,78%. Em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,96% e acumulava
alta de 23,14% em 12 meses.

“A maior contribuição para o resultado do IGP-M de dezembro partiu
do índice ao produtor. O resultado deste mês foi influenciado pela aceleração
dos preços de bovinos (11,69%),
reflexo da demanda doméstica e
da retomada das exportações e,
pela aceleração dos preços de safras afetadas por geadas e seca,
como café (12,52%) e cana-de-açúcar (2,83%). Esses últimos
itens também ajudam a explicar
a elevação de 20,57% acumulada
pelo IPA em 2021. Os preços da cana-de-açúcar avançaram 57,13%
no ano, enquanto o preço do café
subiu 152,35%, no mesmo período”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,95% em
dezembro, após queda de 0,29% em
novembro. Na análise por estágios de
processamento, a taxa do grupo Bens
Finais variou 0,53% em dezembro.
No mês anterior, a taxa do grupo subiu 0,97%. A principal contribuição
para este resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de 8,60% para
0,25%, no mesmo período. O índice
relativo a Bens Finais (ex), que exclui
os subgrupos alimentos in natura e
combustíveis para o consumo, variou
0,70% em dezembro, ante 0,51% no
mês anterior.
A taxa do grupo Bens Intermediários passou de 3,38% em novembro

para 1,02% em dezembro. O principal
responsável por este movimento foi o
subgrupo materiais e componentes
para a manufatura, cujo percentual passou de 2,13% para 0,40%. O
índice de Bens Intermediários (ex),
obtido após a exclusão do subgrupo
combustíveis e lubrificantes para a
produção, variou 0,74% em dezembro, contra 2,45% em novembro.

O estágio das Matérias-Primas
Brutas registrou alta de 1,22% em de-

zembro, ante queda de 4,84% em novembro. Contribuíram para o avanço
da taxa do grupo os seguintes itens: minério de ferro (-15,15% para -0,52%),
bovinos (-4,39% para 11,69%) e soja
em grão (-2,85% para -1,03%). Em
sentido oposto, destacam-se os itens
aves (-1,37% para -5,08%), laranja
(-1,35% para -4,10%) e algodão em
caroço (1,41% para 0,05%).
O Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) variou 0,84% em dezembro,
ante 0,93% em novembro. Seis das
oito classes de despesa componentes
do índice registraram decréscimo em
suas taxas de variação. A principal
contribuição partiu do grupo Trans-

portes (2,93% para 1,26%). Nesta
classe de despesa, vale citar o comportamento do item gasolina, cuja
taxa passou de 7,14% em novembro
para 2,24% em dezembro.

Também apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os
grupos Alimentação (0,74% para
0,54%), Comunicação (0,17% para
0,05%), Saúde e Cuidados Pessoais
(0,21% para 0,17%), Despesas Diversas (0,22% para 0,13%) e Vestuário
(0,62% para 0,61%). Nestas classes de despesa, vale mencionar os
seguintes itens: hortaliças e legumes (9,88% para -3,07%), tarifa de
telefone residencial (1,74% para
0,00%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,47% para 0,10%),
cigarros (0,97% para 0,20%) e
acessórios do vestuário (0,58%
para 0,33%).

Em contrapartida, os grupos
Habitação (0,37% para 1,09%)
e Educação, Leitura e Recreação
(0,34% para 1,80%) registraram
acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa,
destacaram-se os seguintes itens:
tarifa de eletricidade residencial
(0,12% para 3,11%) e passagem aérea (1,62% para 11,52%).
O Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC) variou 0,30% em
dezembro, ante 0,71% em novembro.
Os três grupos componentes do INCC
registraram as seguintes variações
na passagem de novembro para dezembro: Materiais e Equipamentos
(1,23% para 0,48%), Serviços (0,49%
para 0,57%) e Mão de Obra (0,28%
para 0,10%).
Indicador de Incerteza da Economia segue em queda pelo terceiro
mês consecutivo
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Indicador de Incerteza Econômica
da FGV está próximo do nível de
fevereiro de 2020
O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio
Vargas cedeu 7,0 pontos em dezembro, para 122,3 pontos. Com a terceira queda consecutiva, agora em
maior magnitude, o indicador está
7,2 pontos acima do nível de fevereiro de 2020 (115,1 pts), último mês
antes da chegada da pandemia de covid-19 ao país.
“A terceira queda consecutiva
do IIE-Br foi impulsionada por seus
dois componentes, de Mídia e de Expectativa, que desde julho deste ano
não registravam queda simultânea.

O resultado reflete a continuidade da
melhora dos indicadores da Covid-19
no Brasil, já considerando a disseminação até o momento moderada da
variante Ômicron no país e, da menor
dispersão, se comparado ao mês anterior, das previsões de especialistas
para os cenários de variáveis macroeconômicas em 2022. O IIE-Br termina
2021 acima dos 120 pontos, nível ainda insatisfatório para o indicador. Os
próximos resultados de curto prazo
dependerão da evolução, principalmente, da nova variante do coronavírus no Brasil”, afirma Anna Carolina
Gouveia, Economista do FGV IBRE.

Os dois componentes do Indicador
de Incerteza caminharam no mesmo
sentido em dezembro. O componente
de Mídia caiu 5,0 pontos, para 117,6
pontos, menor nível desde maio de
2021 (117,0 pontos) e contribui de
forma negativa em 4,4 pontos para o
índice agregado. O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas
previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, caiu 12,2 pontos, para 131,8 pontos, interrompendo
a sequência de altas iniciada em agosto deste ano. Este componente contribui negativamente em 2,6 pontos para
a evolução na margem do IIE-Br.

10

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

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

EDIÇÃO 299

Buscas por passagens rodoviárias cresce
43% para os feriados de final de ano
De acordo com a ClickBus, maior plataforma do setor, cidades como São Paulo,
Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte estão entre as mais
buscadas por quem pretende viajar
higiene, desinfecção dos veículos, jornada com menos contato (que inclui o uso
de máscaras, embarque com e-ticket e
fornecimento de álcool gel) e orientações efetivas aos passageiros sobre as
medidas adotadas pelas empresas do
setor de transporte rodoviário no país.

A busca por passagens rodoviárias
para os feriados de final de ano estão
10% maiores do que as registradas em
2020. Porém, se comparado ao período pré-pandemia, as buscas estão 43%
maiores do que as registradas em 2019.
Os dados são da ClickBus, maior plataforma online de transações para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil.
Apenas para o Natal de 2021, há
uma demanda 57% superior à registrada em 2019. O dado mostra a forte
retomada do setor de turismo rodoviário nacional. “Acreditamos que além
de uma demanda reprimida, as pessoas estão com uma necessidade de
rever seus amigos e familiares e com
o andamento da campanha de vacinação no país elas estão se sentindo mais
confortáveis para viajar. Outro fator é o
valor das tarifas, atualmente o mercado
rodoviário está muito mais atrativo aos
consumidores, tendo em vista a alta
nas passagens aéreas e do combustível,
que pode inviabilizar as viagens de carro”, conta Phillip Klien, CEO da ClickBus.

Para o réveillon, mesmo com algumas cidades cancelando as suas festas,
a plataforma afirma que houve um aumento de 31% nas buscas. “Acreditamos
que essa diferença pode aumentar ainda

mais nos próximos dias, pois, o viajante
brasileiro tem por hábito pesquisar e
comprar as suas passagens com pouca
antecedência.”, explica o executivo.

De acordo com a empresa, cidades
como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Florianópolis e Belo Horizonte estão entre as mais buscadas por quem pretende
viajar em ambos os feriados.
Destinos mais buscados

Natal

Reveillon

São Paulo, SP

São Paulo, SP

Florianópolis, SC

Curitiba, PR

Rio de Janeiro, RJ
Curitiba, PR

Belo Horizonte, MG
Salvador, BA
Brasília, DF

Goiânia, GO

Campinas, SP

Rio de Janeiro, RJ
Florianópolis, SC

Belo Horizonte, MG
Cabo Frio, RJ

Balneário Camboriú, SC
Salvador, BA

Arraial do Cabo, RJ

Balneário Camboriú, SC Guarujá, SP

VIAGENS NA PANDEMIA

Ainda que as ocorrências de Covid-19 tenham diminuído no Brasil, a
ClickBus segue prezando pela segurança
dos seus passageiros por meio do Selo
de Segurança Reforçada, que é uma forma de garantir o cumprimento e chancelar a qualidade dos procedimentos de

Atualmente o programa já conta
com a participação de mais de 100 viações, devidamente regulamentados no
Brasil, que seguem corretamente as recomendações do Ministério do Turismo
e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), permitindo que as
pessoas que precisam consigam viajar
de forma segura e com maior tranquilidade, tendo o respaldo do selo de que
os protocolos corretos estão sendo seguidos. Durante o processo de compra
nas plataformas da ClickBus (aplicativo,
computador ou mobile web) o usuário
poderá identificar através do ícone do
selo as empresas e rotas que contam
com o Selo de Segurança Reforçada para
fazer sua escolha de viagem.
A ClickBus é maior plataforma de
transações para o transporte rodoviário
de ônibus no Brasil, é o principal agente
de mudança de comportamento de compra de passagens de ônibus no Brasil,
trabalhando de forma ativa em todas as
pontas do ecossistema digital para facilitar a vida de quem viaja de ônibus: como
um agregador (GDS), uma plataforma
online (OTA) e operador de sites de empresas de ônibus e rodoviárias (Gestor de
Whitelabel). Com cerca de 170 empresas
em seu portfólio que levam para mais
de 4 mil destinos, a plataforma trabalha
como um facilitador entre os viajantes
e as empresas de ônibus. Até o final de
2020, vendeu online mais de 25 milhões
de passagens rodoviárias

EDIÇÃO 299

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

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

11

Brasileiro adere cada vez mais ao
uso do cartão por aproximação e
pagamento à distância
Os pagamentos por aproximação cresceram em volume transacionado
cerca de 300% quando comparados ao ano de 2020
Se antes o crescimento destas
duas modalidades era uma resposta
às medidas sanitárias durante a pandemia do COVID-19, já há evidências
de que há uma mudança de hábito e
comportamento dos consumidores.
O brasileiro não só tem gastado cada
vez mais com cartões, como também
tem feito cada vez mais compras com
cartões de maneira não presencial e
com aproximação, é o que revela a
nova edição do relatório Mercado de
Pagamentos em Dados, do Instituto
Propague, em parceria com o time de
Economic Research da Stone.
Os pagamentos por aproximação
entre o 2º e 3º trimestre de 2021
cresceram cerca de 67,2%. Olhando
para a comparação com o terceiro trimestre de 2020, o volume transacionado via pagamento por aproximação
cresceu quase 300%, saindo de R＄
14,4 bilhões para R＄ 57,5 bilhões.

Os gastos não presenciais com
cartões também saltaram de pouco
mais de R＄ 135 bilhões no 2º trimestre desse ano para cerca de R＄ 146,5
bilhões no 3º trimestre, um crescimento de 8,4%. Se compararmos com
o mesmo período do ano passado, há
um impressionante crescimento de
16,1%.
Os cartões são cada vez mais um
instrumento fundamental para as famílias brasileiras, atingindo 51,5% de
todo o gasto por elas no 3º trimestre
de 2021, um crescimento de cerca de
6,5 pontos percentuais ao longo de
2021.

Os números do uso de cartões

pelo brasileiro como meio de pagamento contemplam três modalidades: débito, crédito e pré-pago, sendo que os três arranjos continuaram
crescendo de forma significativa ao
longo 3º trimestre de 2021.

A modalidade de crédito saiu de
um total de pouco mais de R$ 371 bilhões transacionados no 2º trimestre
de 2021 para cerca de R$ 420 bilhões,
um crescimento acima dos 13%. A
modalidade débito, em uma mesma comparação, saiu do valor de R$
217,6 bilhões para R$ 237,7 bilhões,
representando um aumento de mais
de 9%. Por fim, o arranjo pré-pago
apresentou o maior crescimento, por
volta de 33%, chegando a um total
transacionado no terceiro trimestre
de quase R$ 32 bilhões.
Se a pandemia foi o motivador
inicial para a adesão das pessoas às

modalidades digitais, a volta da mobilidade não tem impedido o crescimento delas, mostra o relatório. Os
resultados do terceiro trimestre de
2021, portanto, evidenciam a consolidação dessa tendência no mercado.

Fundado em 2019, o Instituto
Propague tem a missão de expandir
o debate sobre o sistema financeiro
no Brasil, tornando-o mais acessível
e inclusivo. Acreditando que compreender esses mercados é fundamental
para criar um bom ambiente de negócios, estimular a competição, aprimorar a demanda por serviços e desenvolver inovações, o Propague atua em
três frentes: dissemina informação
atualizada de forma simples e didática, oferece cursos de capacitação
sobre o mercado financeiro; produz
pesquisas; e promove a interlocução
com especialistas e agentes interessados no setor.
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A economia do país está péssima ou ruim
para 70% dos brasileiros
A maioria da população (56%) afirma que a situação pirou nos últimos seis meses.
Em relação ao futuro, a população está dividida: 34% acham que vai melhorar;
27%, que vai ficar igual e 32%, que vai piorar
Situação econômica do Brasil
(amostra total)

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), por
meio do Instituto FSB, revela que sete
em cada dez brasileiros consideram a
situação econômica atual do Brasil ruim
ou péssima. Para 80% dos entrevistados,
essa é uma das piores crises econômicas
que o país já enfrentou. Apenas 22% da
população acredita que, em comparação
com os últimos 6 meses, a economia melhorou. Para 56%, ela piorou. A visão de
futuro está dividida: 34% estão otimistas
e acreditam que a situação vai melhorar
um pouco (27%) ou muito (7%); 27%
acham que ela vai permanecer estável e
32% estão pessimistas. Para estes últimos, a economia ainda vai piorar muito
(17%) ou um pouco (15%).
“Um olhar atento e qualificado para
o cenário internacional mostra que os
países que conseguiram melhor enfrentar a crise econômica gerada pela
pandemia foram aqueles que contam
com uma indústria forte. A solução para
reverter a situação em que o Brasil se
encontra passa necessariamente pelo
investimento em inovação e pela aprovação de reformas estruturantes que
melhorem o ambiente de negócios no
país. Esse é o caminho para gerar emprego e renda”, comentou o presidente

Medo de perder o emprego

(apenas entre quem é empregado com ou sem carteira assinada)

da CNI, Robson Braga de Andrade.

O medo de perder o emprego interrompeu série de quedas durante a
pandemia e voltou a crescer, de 52%,
em julho, para 61% em novembro.
Para 16% o temor é muito grande,
para 24%, ele é grande e para 21%,
ele é médio. O percentual dos que não
têm qualquer receio encolheu de 32%
para 21% da população empregada.

Para agravar a situação, 64% dos
entrevistados afirmam que a economia
brasileira ainda não começou a se recuperar da crise econômica causada pela
pandemia e 52% acreditam que essa recuperação vai levar mais de um ano para
ocorrer ou não vai acontecer. O percentual é a soma daqueles que pensam que
ela vai ocorrer de um ano até dois anos
(16%), em mais de dois anos (36%). Para
4%, essa recuperação não vai ocorrer.
INFLAÇÃO AFETOU TRÊS EM
CADA QUATRO BRASILEIROS

Para 73% da população a inflação
aumentou muito (51%) ou um pouco
(22%) nos últimos seis meses e três
em cada quatro brasileiros (75%) diz
que sua situação financeira foi afeta-

da pelo aumento dos preços. A maioria dos entrevistados acredita que a
situação ainda deve piorar nos próximos seis meses. De acordo com 29%
dos brasileiros, a inflação ainda deva
aumentar muito e para 25% ela ainda
vai subir um pouco.

Diante das dificuldades, 74% dos
entrevistados tiveram de reduzir os
seus gastos, percentual igual a maio
de 2020, no início da pandemia Entre
aqueles que afirmaram que diminuíram as suas despesas, 58% afirmam
que a redução foi muito grande (20%)
ou grande (38%). Os percentuais de
redução de gastos são os maiores registrados pela pesquisa desde o início
da pandemia: 18 pontos percentuais
acima do segundo maior índice (40%)
registrado em maio de 2020 e abril de
2021, momentos em que a pandemia
estava em momentos mais agudos.
A pesquisa da CNI, por meio do
Instituto FSB, entrevistou 2.016 brasileiros com idade a partir de 16 anos,
nas 27 unidades da federação entre
os dias 18 e 23 de novembro. A margem de erro no total da amostra é de
dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
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Participação da indústria brasileira
no mundo cai para menor patamar
da série histórica
Tendência de queda foi agravada pela pandemia e indicador chegou a 1,32%
em 2020, pior desempenho desde 1990, início da série histórica. Brasil foi
superado pela Rússia e ficou em 14º lugar
A indústria brasileira registrou a
menor participação tanto na produção como nas exportações mundiais
em 2020. Esse é o pior desempenho
dos dois indicadores desde o início
das duas séries históricas, em 1990.
Os resultados reforçam a trajetória
de perda de importância da manufatura brasileira na economia mundial
e refletem a recessão global decorrente da pandemia de covid-19. Os
dados são do estudo Desempenho da
Indústria no Mundo, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

A participação no valor adicionado da indústria de transformação
mundial ficou em 1,32% em 2020,
abaixo do 1,35% registrado em 2019.
Com isso, o Brasil foi ultrapassado
pela Rússia e caiu para a 14ª posição

no ranking dos maiores produtores
industriais. A participação brasileira
está em queda desde 2009, mas até
2014 o país se manteve entre os 10
maiores produtores industriais do
mundo.
EXPORTAÇÕES PERDEM
COMPETITIVIDADE

Os dados de exportações também indicam perda de competitividade. A participação do Brasil nas
exportações mundiais da indústria de
transformação em 2020 deve ser de
0,78%. O indicador ficou em 0,83%
em 2019 e vem de uma trajetória de
queda desde 2017.
A CNI estima que o valor das exportações mundiais tenha caído em

torno de 6,5% em 2020, ano em que a
queda no Brasil foi de 12,6% — projeção feita com base nos dados internacionais disponíveis. Em 2019, o recuo
mundial no indicador foi de 3,3%, enquanto no país foi de 7,6%.
O percentual de 2019 mantém o
Brasil na 30ª colocação no ranking
mundial dos exportadores de bens
da indústria de transformação. Em
2020, o Brasil deve ser ultrapassado
pela Indonésia, caindo para a 31ª colocação.

Antes da pandemia, a indústria de
transformação brasileira já enfrentava dificuldades para exportar, relacionadas à alta volatilidade do câmbio,
à recessão na Argentina e às tensões
comerciais entre Estados Unidos e
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China. A situação foi agravada pela
crise sanitária. “Em 2020, as exportações do Brasil de produtos manufaturados foram mais impactadas pela
recessão global que as exportações de
produtos com grau de elaboração menor. Apenas no final do ano houve alguma reação das exportações desses
bens, puxada pela recuperação rápida
das principais economias do mundo no terceiro trimestre de 2020. Os
novos surtos de covid-19, no entanto,
reduziram o ritmo de recuperação”,
afirma a gerente de Política Industrial
da CNI, Samantha Cunha.
CHINA, CORÉIA DO SUL E PAÍSES
BAIXOS REGISTRAM MELHOR
DESEMPENHO

Entre os 11 principais parceiros
comerciais do Brasil, apenas China,
Coreia do Sul e Países Baixos não
perderam participação na produção
e nas exportações mundiais da indústria de transformação em 2020.

Os dois países asiáticos registraram ganho de participação na produção mundial no último ano. A participação chinesa subiu de 29,43%, em
2019, para 31,28%, em 2020, ano em
que o país obteve seu melhor desempenho, se mantendo como o maior

produtor industrial do mundo. Já a
Coreia do Sul ultrapassou a Índia no
ranking mundial, subindo para a 5ª
colocação. A participação sul-coreana cresceu de 3,12%, em 2019, para
3,26%, em 2020.

Em relação à participação nas
exportações mundiais, a China deve
alcançar 17,26% em 2020, acima dos
15,65% em 2019, de acordo com estimativa da CNI. Além da China, apenas
Coreia do Sul e Países Baixos devem
registrar aumento da participação.
MAIOR CRISE DE OFERTA
DA HISTÓRIA DO SETOR
AUTOMOTIVO PREJUDICA O
DESEMPENHO DA INDÚSTRIA
EM NOVEMBRO

São Paulo, 6 de dezembro de 2021
- A inédita crise de oferta, provocada
pela carência global de semicondutores, continua derrubando os números
da indústria automobilística, e não foi
diferente em novembro. Mesmo com
uma ligeira melhora de 6,5% nas vendas na comparação com outubro, os
resultados ficaram muito aquém para
um mês historicamente aquecido.
Os 173 mil autoveículos licenciados
representaram um recuo de 23,1%
sobre o mesmo mês de 2020, no pior
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novembro em 16 anos, segundo as
estatísticas apresentadas pela ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos).

Apesar do retorno às atividades
da maioria das fábricas, o ritmo de
produção contínua prejudicado. Em
novembro foram produzidas 206 mil
unidades, 15,1% a mais que em outubro, porém 13,5% a menos que em
novembro de 2020, configurando o
pior resultado para o mês desde a crise (de demanda) de 2015. As exportações também não trouxeram alívio no
mês passado, com apenas 28 mil unidades embarcadas, queda de 6% em
relação ao mês anterior e de 36,3%
sobre novembro do ano passado.

"Temos muitos veículos incompletos nos pátios das fábricas, à espera de componentes eletrônicos.
Esperamos que eles possam ser
completados neste mês, amenizando um pouco as filas de espera nessa
virada de ano", afirmou o Presidente da ANFAVEA, Luiz Carlos Moraes,
acrescentando que a expectativa
para o próximo ano é de uma melhora gradual no fornecimento de
semicondutores, embora a solução
completa da crise só esteja prevista
para o final de 2022.

De acordo com Moraes, chama a
atenção a diferença de desempenho
de mercado dos veículos de transporte de carga, muito superior ao dos
modelos voltados para passageiros.
No acumulado do ano, caminhões
cresceram 46,3%, picapes 28,4% e
furgões 27,8%, quando comparados
aos volumes dos primeiros 11 meses
de 2020. Por outro lado, automóveis recuaram 1,3%, vans cresceram
1,6% e ônibus subiram apenas 0,7%.
"Dentro do universo de automóveis,
vale uma ressalva para a evolução
de vendas dos SUVs, que cresceram
30% sobre o ano passado e em novembro representaram impressionantes 45,5% do total de carros de
passeio", destacou o Presidente da
ANFAVEA.
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Propostas para a retomada da
indústria e do emprego em 2022
Documento contém 44 ações em tributação, eficiência do estado,
financiamento, infraestrutura, meio ambiente, inovação, educação,
comércio exterior, relações de trabalho e micro e pequenas empresas
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de
Andrade, entrega um documento com 44
propostas para a retomada da indústria e
do emprego em 2022 ao presidente Jair
Bolsonaro. Eles se encontram durante
almoço com empresários, na terça-feira
(7), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), organizado pela
CNI. Os projetos são das áreas de tributação, eficiência do estado, financiamento,
infraestrutura, meio ambiente, inovação,
educação, comércio exterior, relações de
trabalho e micro e pequenas empresas.
Robson Braga de Andrade explica
que, nos últimos 10 anos, a indústria de
transformação brasileira encolheu, em
média, 1,6% ao ano. Perdeu espaço no
PIB brasileiro e na produção mundial,
nas exportações brasileiras e nas exportações mundiais de manufaturados.
E, ao longo de 2021, a produção da indústria tem sofrido quedas constantes
e, nesse último trimestre, há sinais de
perda de ritmo da atividade econômica.

“As disfunções enfrentadas diariamente pelas empresas afetam com
mais intensidade os fabricantes de
bens de capital e de produtos de consumo duráveis, que são segmentos dinâmicos, de maior complexidade tecnológica e com impacto significativo sobre
a produtividade e no emprego. Em dez
anos, a participação desses ramos no
valor adicionado da indústria de transformação recuou de 24% para 19%”,
explica o presidente da CNI.

Além disso, os problemas decorrentes da pandemia ainda persistem,
como os desarranjos nas cadeias produtivas, que resultam em escassez de

insumos e matérias-primas e elevações
de preços no mercado global. E os setores produtivos dependem do consumo
das famílias, que ainda sofrem o impacto do alto nível de desocupação e da
corrosão da renda pela inflação.
“Os desafios são muitos, a agenda é
complexa e não existe uma única medida que leve o País para onde desejamos.
A agenda precisa ser tratada em conjunto para que alcancemos a meta de
uma economia forte, com crescimento
estável e bem-estar social”, afirma Robson Andrade.
RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA E DA
ECONOMIA PASSAM PELA REFORMA
TRIBUTÁRIA

A recuperação da indústria brasileira
e da economia como um todo requer uma
reforma tributária ampla, nos moldes
da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 110 no Senado, que simplifique
o sistema de arrecadação de impostos,
reduza a cumulatividade e desonere os
investimentos e as exportações.

Na avaliação do presidente da CNI,
a reforma administrativa para modernizar o Estado, controlar a expansão
dos gastos com pessoal e melhorar a
qualidade dos serviços prestados à população é igualmente necessária.

Também é indispensável a aprovação de novos marcos regulatórios para
as áreas de infraestrutura e de meio
ambiente. “Precisamos de uma política industrial que promova a inovação
e o desenvolvimento tecnológico das
empresas, incentive, especialmente,
os setores que produzem bens de alta

complexidade e seja capaz de reverter
o acentuado processo de desindustrialização do país”, diz.

Robson Braga de Andrade avalia
que a fórmula para o Brasil avançar não
pode ser diferente da traçada por países
desenvolvidos, como as que China, Coreia
do Sul e Índia estão rapidamente adotando. Para ele, o Brasil não pode abrir mão
do papel do governo como indutor do
investimento privado, por meio da ação
conjunta com o setor empresarial e a
academia, para que o país volte a crescer
e retome seu lugar como uma das mais
importantes economias do mundo.
PROPOSTAS PARA O AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA

O documento foi elaborado com
base em subsídios das Federações Estaduais de Indústria, das Associações
da Indústria, da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e de reuniões
com empresas coletados durante o ano
e refinados em reuniões dos Fóruns e
Conselhos Temáticos da CNI e do Fórum Nacional da Indústria (FNI).
As primeiras 19 são propostas que
podem ser adotadas diretamente pelo
governo federal nas áreas tributária, de
eficiência do Estado, financiamento, infraestrutura, meio ambiente, inovação,
comércio exterior e relações do trabalho.

As demais 25 propostas envolvem
a participação do Congresso Nacional.
São propostas nas áreas tributária, de
eficiência do Estado, financiamento, infraestrutura, meio ambiente, inovação,
educação, relações do trabalho e para
as micro e pequenas empresas.
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PIB do Brasil entra em recessão técnica
após quebra de 0,1% no 3º trimestre
Agropecuária teve queda de 8% e indústria ficou
estagnada, apesar da alta nos serviços

brasileiros e o desemprego ainda é
uma preocupação latente para muitas
pessoas que buscam uma recolocação
profissional depois do desligamento”,
avalia Thomas.

O Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre na comparação com os três
meses imediatamente anteriores,
confirmando o estado de recessão
técnica de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (01)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a segunda
queda consecutiva do ano, apesar do
crescimento de 4% em comparação
com 2020.
A recessão técnica acontece, por
definição, justamente quando um
país enfrenta dois trimestres consecutivos de retração e é um alerta
econômico. De acordo com especialistas, a situação mais preocupante é
quando o encolhimento da economia
estende-se por um longo período e
afeta vários setores ao mesmo tempo.
Ainda segundo dados do IBGE, a
última recessão no Brasil havia sido
em 2020, quando o PIB encolheu

2,3% no primeiro trimestre e 8,9%
no segundo, graças ao forte impacto
econômico gerado pela pandemia. Os
números do PIB para o segundo trimestre de 2021 também foram revisados, passando de -0,1% para -0,4%.
“Os estudos sobre o PIB já revelam um cenário um pouco melhor
do que aquele enfrentado em 2020,
mas ainda há muito a ser feito”, comenta Thomas Carlsen. O executivo
é COO e co-fundador da mywork,
startup de controle de ponto online
para pequenas e médias empresas, e
é formado em Economia pelo Insper.
“O impacto econômico em diferentes
setores trouxe muitas pressões aos

Apesar da alta de 1,1% no setor
de serviços, que correspondem a
mais de 70% do PIB nacional, o IBGE
também aponta que o desempenho
econômico atual é reflexo de uma
queda de 8% no setor agropecuário
no trimestre, que puxou os resultados
para baixo. Os setores de exportação
e importação também despencaram,
com quedas de -9,8% e -8,3% respectivamente, enquanto a indústria, que
responde por aproximadamente 20%
do PIB, ficou estagnada.
Por outro lado, cinco atividades
oriundas do setor de serviços foram
responsáveis por elevar o setor: informação e comunicação (2,4%),
transporte, armazenagem e correio
(1,2%), administração, defesa, saúde e educação pública e seguridade
social (0,8%) e outras atividades de
serviços (4,4%).
“Com o avanço da vacinação contra a covid-19 no país, há a gradual
reabertura de comércios e aumento
da mobilidade urbana, o que permitiu
que muitas famílias voltassem a consumir mais serviços ao invés de bens”,
comenta Carlsen.
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Banco Central promove maior choque
de juros em quase 20 anos para conter
a inflação
comunicação a cada novo Copom. Ele
também argumenta que a piora fiscal
provocou desancoragem de expectativas, dificultando o trabalho do BC. “Boa
parte da desancoragem das expectativas
de inflação deve ser explicada pelo fato
de o fiscal estar indo para o ralo.”

Com o novo aumento previsto para
a Selic, que deve ir a 9,25%, taxa vai
acumular alta de 7,25 pontos em nove
meses; mesmo assim, BC não deve
cumprir metas de inflação estipuladas
para 2021 e 2022

Para combater uma inflação alta,
persistente e disseminada, o Banco
Central está promovendo o mais forte choque de juros em quase 20 anos,
com a taxa Selic subindo ao patamar de
9,25% nesta quarta-feira, 8, na última
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano. Em nove meses, o
aumento acumulado soma 7,25 pontos
porcentuais, do nível inicial de 2% - o
mínimo histórico.

A dose cavalar de juros em curto
espaço de tempo só fica atrás nos últimos 20 anos do ciclo iniciado no fim
de 2002, em meio à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela oportunidade, a taxa Selic subiu
7,5 pontos em apenas três meses – de
outubro a janeiro, com uma alta final de
1 ponto em fevereiro, para 26,50%.

Mesmo com os juros subindo “de
elevador”, é provável que o Banco Central descumpra seu objetivo por dois
anos seguidos, em 2021 e 2022, considerando a maioria das projeções de
economistas ouvidos pela própria instituição para o boletim Focus. Inflação
na casa dos dois dígitos promove uma
bagunça na economia, prejudica a atividade e empobrece a população.
O "remédio amargo" com a alta de
1,5 ponto porcentual é a sétima elevação da taxa Selic neste ciclo de aperto
monetário, que foi iniciado em março,
e o nível mais alto desde setembro de
2017. O aumento do juro básico da
economia se reflete em taxas bancárias

SURPRESA

Edifício-sede do Banco Central em Brasília

mais elevadas, embora haja uma defasagem entre a decisão do BC e o encarecimento do crédito (entre seis meses
e nove meses). A elevação da taxa de
juros também influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos.
Uma combinação de ponto de partida muito baixo, certa demora do Banco Central para agir e surpresas inflacionárias e fiscais explicam o processo
acelerado de alta de juros, na opinião
de especialistas. “O primeiro ponto
para explicar a rapidez (do aumento) é
o ponto de partida, o fato que começamos com o juro, em retrospecto, baixo
demais. Essa não era minha visão no
início do ano. Mas o juro a 2% estava
muito baixo, a inflação descolou e o BC
teve que correr atrás do prejuízo”, avalia o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor do BC.

Segundo Schwartsman, olhando de
hoje, o BC esteve “atrás da curva” desde
o início do processo de alta de juros, com
a necessidade de ajustar a estratégia e a

Para a economista e sócia da Tendências Consultoria Integrada, Alessandra Ribeiro, a inflação surpreendeu
a todos, aos BCs daqui e de lá de fora,
além do mercado. Mas o caso brasileiro
é mais grave, porque foi potencializado
pelo drible nas regras fiscais, como o
teto de gastos e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que aumenta o risco
país e gera maior desvalorização do
real.“O risco de insustentabilidade fiscal exige uma atitude mais dura do BC,
porque ele está sozinho. O BC americano também tem mudado o discurso.
Mas nosso juro está subindo de elevador pelos problemas domésticos”, diz.
Na última reunião do Copom, em
outubro, o BC mudou o “plano de voo”,
de alta da Selic de 1,0 para de 1,50
ponto porcentual, diante de novas surpresas inflacionárias e das manobras
patrocinadas pelo governo na Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) dos
Precatórios, para abrir espaço para
mais gastos em 2022, ano eleitoral.

“O BC ficou inicialmente atrás da
curva com as sinalizações tímidas,
como a de normalização parcial. Mas,
mais recentemente, foi a mudança
abrupta do cenário fiscal que alterou
totalmente o cenário para o BC”, concorda o economista-chefe da ASA Investments, Gustavo Ribeiro.

Fonte: Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo
- 08 de dezembro de 2021
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Alta da Selic é excessiva e põe em risco
recuperação econômica, avalia CNI
A decisão do Banco Central, por um sétimo aumento expressivo da Selic, aumenta o
custo do financiamento, desestimula a economia e inibe o crescimento econômico

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera equivocada a decisão do Comitê de Política
Monetária (Copom), do Banco Central, por um novo aumento da taxa
básica de juros, Selic, em 1,5 ponto
percentual.

De acordo com o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade, os últimos dois trimestres de retração do
Produto Interno Bruto (PIB) deixaram evidente o quadro adverso da ati-

vidade econômica. Além disso, efeitos
defasados do aumento da Selic devem
contribuir, nos próximos meses, para
desestimular ainda mais o consumo
e, por consequência, desacelerar a
inflação.
“Dessa forma, um aumento menos intenso da Selic, em conjunto com
as elevações anteriores, já seria mais
que suficiente para levar a inflação
até a meta, sem que o Banco Central
aumentasse a probabilidade de reces-

são”, avalia Robson Andrade.

Em razão desse cenário, a CNI entende que as restrições nas condições
de crédito para consumidores e empresas poderiam ter seu ritmo reduzido. A decisão do Banco Central por
um sétimo aumento expressivo da Selic vai de encontro a essa necessidade,
aumentando o custo do financiamento
e desestimulando a demanda, justamente em um momento em que muitas
empresas ainda estão se recuperando.
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ANBIMA revisa projeções e juros devem
chegar a 11,75% em 2022
Para Grupo Consultivo Macroeconômico da Associação, Selic retoma
os dois dígitos já no início do próximo ano
A taxa de juros deve voltar a dois
dígitos no início do próximo ano e
chegar em 11,75% no mês de maio,
de acordo com os economistas do
Grupo Consultivo Macroeconômico
da ANBIMA (Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). As projeções foram revisadas em reflexo à piora dos
balanços de riscos inflacionários.

Para o encerramento de 2021, a
estimativa de 8,75%, apontada na reunião anterior do grupo, em outubro, foi
ajustada para cima: agora é de 9,25%, o
que representa alta de 1,5% em relação
à taxa atual. A expectativa é que os juros
subam mais 1,5% na primeira reunião
do Copom (Comitê de Política Monetária, do Banco Central) do próximo ano,
para 10,75%, com mais dois aumentos,
de 0,75% e de 0,25% respectivamente,
nos encontros seguintes, chegando a
11,75% em maio. Para os economistas,
o patamar ficará estabilizado até outubro, quando devem ocorrer duas quedas consecutivas de 0,25% para que a
Selic finalize 2022 a 11,25%.

"A maioria dos economistas que
participam das nossas projeções
acredita que esse ritmo acelerado
de aumento dos juros está relacionado à persistência da inflação, em
um cenário que se tornou ainda mais
desafiador após a alteração do teto
de gastos", afirma Fernando Honorato, coordenador do Grupo Consultivo
Macroeconômico da ANBIMA.
A estimativa para o IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo) em
2021 passou de 9%, apontado na reunião anterior do grupo, para 10,2%.
Também subiu a projeção para 2022,
de 4,3% a 5%, que é o teto da meta
prevista para o próximo ano.

Em relação à atividade econômica, os economistas apontam piora
da percepção sobre o dinamismo da
economia. "O recuo de 0,1% do PIB
do terceiro trimestre já demonstra
isso. Parte do grupo se surpreendeu
com o fraco resultado da demanda,
principalmente de consumo das famílias, em um momento de retomada do

setor de serviços", aponta Honorato.
A projeção para o PIB deste ano foi revisada de 5% para 4,74%, enquanto a
de 2022 caiu de 1,2% para 0,5%.
Os economistas esperam um cenário mais desfavorável para os mercados emergentes no próximo ano, o
que se reflete nas projeções de câmbio. Para encerramento de 2021, a
estimativa do dólar subiu de R$ 5,40
para R$ 5,50, o que representa desvalorização de 5,8% da moeda doméstica. E, para o fim de 2022, a projeção
também aumentou de R$ 5,45 para
R$ 5,60, o que equivale a depreciação
de 1,81% do real.

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa
mais de 270 instituições de diversos
segmentos. Dentre seus associados,
estão bancos comerciais, múltiplos
e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de
valores mobiliários e consultores de
investimento.
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Aço Brasil confirma forte crescimento
do consumo de aço em 2021
Perspectivas da indústria brasileira do aço

O Instituto Aço Brasil projeta
crescimento de 24,3% no consumo aparente em 2021, totalizando
26,7 milhões de toneladas. Este bom
crescimento deve-se à retomada do
mercado interno após a crise de demanda provocada pela pandemia de
COVID-19 no ano passado. A expectativa é de que a produção de aço bruto
cresça 14,7% neste ano (36,0 milhões
de toneladas) e as vendas internas
aumentem 17,0% ( 22,8 milhões de
toneladas) em relação a 2020.

çando 36,8 milhões de toneladas. As
vendas internas devem aumentar 2,5%
na comparação com este ano, chegando
a 23,3 milhões de toneladas, enquanto
o consumo aparente deve crescer 1,5%,
atingindo 27,0 milhões de toneladas.

Com relação a 2022, o Instituto
prevê que a produção brasileira de aço
bruto terá crescimento de 2,2%, alcan-

Entretanto, para viabilizar as exportações, em um cenário internacional de guerra de mercado, é ne-

Diante desses resultados, o Aço
Brasil ressalta que o mercado interno
encontra-se plenamente abastecido e
que os preços das commodities - que
pressionaram os preços dos produtos
siderúrgicos ao longo de 2020 e em
parte de 2021 - vem se estabilizando
e até mesmo decrescendo para alguns
insumos.

Cabe destacar que, apesar de as
empresas siderúrgicas estarem produzindo para atender integralmente
a demanda dos seus segmentos consumidores no mercado doméstico, o
grau de utilização da capacidade instalada do setor ainda é muito baixa, em
torno de 70%. O aumento da produção
de aço objetivando atender a retomada das exportações, permitiria reduzir
a ociosidade hoje existente, elevando o
grau de utilização da capacidade instalada do setor para níveis mais próximos ou acima de 80%, considerado
mundialmente como o mais adequado
para operação das empresas.

cessário recompor a competitividade
dos setores exportadores, como a
indústria do aço, por meio do retorno do mecanismo do REINTEGRA que
ressarce, parcialmente, os resíduos
tributários embutidos nas exportações. O Reintegra não é incentivo ou
benefício e sim um mecanismo para
evitar a taxação das exportações dos
produtos brasileiros, conforme preconizado na Constituição Brasileira.
Nos últimos anos, houve crescente estabelecimento de medidas
protecionistas por vários países e,
agora, aparentemente, surgem sinais
de alguma flexibilização nas restrições às importações de aço, como é
o caso das negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Neste
contexto, a indústria do aço brasileira
tem a expectativa de que se reestabeleçam as negociações com o governo
americano para revisão do sistema de
quotas imposto aos produtos siderúrgicos brasileiros no âmbito da Seção
232, vigente desde 2018.
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Por que o preço dos combustíveis
disparou no Brasil?
Empresário do ramo de importação e exportação
comenta a alta dos preços e a relação com
acontecimentos no exterior

A alta do preço dos combustíveis tem sido uma pauta de
debate constante no dia a dia
do brasileiro ultimamente. Em
alguns estados do país, a gasolina chegou a atingir R$ 7 por
litro. Porém, de acordo com o
empresário do ramo de importação e exportação, Diego Arruda, para compreender melhor
esse momento, é preciso avaliar a situação global de uma
maneira geral. “O Brasil não é
o único país que está reclamando do preço dos combustíveis.
Também houve manifestações
em Portugal, isso não é uma
mera coincidência. Precisamos
compreender o que determina
o preço da gasolina, por exemplo, para avaliar a situação de
maneira mais aprofundada”,
explica.
A gasolina é uma commodity, por isso, os preços estão
atrelados ao mercado internacional. Desde janeiro, o litro

vendido às refinarias passou
por sucessivas altas, porém, o
valor inicial do produto é adicionado de mais três fatores,
os custos da adição de etanol
e anidro das distribuidoras, os
gastos da distribuição e revenda e o imposto, que é o fator de
maior peso. “O ICMS, que é o
imposto estadual, o Pis/Pasep,
a Cofins e a Cide, que são federais, se referem a 44% do preço final”, detalha o especialista.
Além disso, Diego Arruda
explica que o cenário sócio
econômico global também tem
grande influência no aumento
ou redução do preço dos combustíveis. “Houve um aumento
de demanda do produto no período de reabertura. Cidades
começaram a retornar ao dia
a dia e a oferta, por enquanto,
não está acompanhando a proporção da demanda. Ou seja, se
existem várias pessoas buscando um produto que é ‘raro’, o

preço sobe”, afirma.
A oferta tem a ver com a
organização e as determinações dos países membros da
Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep),
que concentram cerca de 33%
da produção mundial. “Existe muita estratégia por trás,
eles podem limitar a produção
para valorizar o produto e para
evitar a queda de preços, por
exemplo. Houve muita mudança por conta da pandemia, mas
tenho expectativas que os fatores internacionais retornem à
normalidade em breve”, conta
Diego Arruda.
Diego Arruda é um especialista em ajudar pessoas a empreender e a descobrir oportunidades de negócios. Através
de consultorias e treinamentos, ajuda a revelar nichos
de mercado para parceiros e
clientes.
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Mercado de câmbio ganha com
aprovação de lei pelo Senado
Entre as mudanças está o aumento do limite do dinheiro em espécie
que viajantes podem transportar

O mercado de câmbio no Brasil vai
mudar. O Senado Federal aprovou nesta
quarta-feira, dia 8, o Projeto de Lei 5.387
de 2019. O texto já havia sido apreciado
pela Câmara em fevereiro deste ano,
tendo sancionado pelo presidente Jair
Bolsonaro no dia 30 de dezembro.
De acordo com o projeto, agora poderão ser firmados contratos com pagamentos em moeda estrangeira no Brasil.
A proposta é do Governo Federal. De
acordo com texto aprovado, os bancos
ficarão autorizados a atuar no mercado
de câmbio e cumprirão ordens de pagamento em reais recebidas do exterior,
assim como as enviadas para fora do País.
Porém, é necessário que as instituições
titulares das contas estejam sujeitas à supervisão financeira no país de origem. A
proposta estabelece que o capital estrangeiro no Brasil tenha tratamento jurídico
igual ao do capital nacional.

Anderson Souza Brito, especialista em câmbio, comenta a mudança:
"A aprovação do Senado ao Projeto de
Lei nº 5387/2019 é mais uma etapa
conquistada para a modernização da
legislação cambial brasileira. A proposta é desburocratizar o mercado de
câmbio, delegando ao Banco Central
Brasileiro – BACEN a concessão de
mecanismos que objetivam facilitar e
melhor, adequar o mercado de câmbio brasileiro às práticas já existentes no exterior. A proposta engloba a
facilitação de empresas que realizam
operações financeiras com o mercado
internacional, para que possam reduzir seus custos com essas operações e,
consequentemente, apoiar o desenvolvimento econômico do Brasil.”
De acordo com Brito, um dos
pontos a ser comemorados ocorre no
ajuste dos valores físicos que os via-

jantes poderão portar: atualmente a
limitação do valor é de R$ 10.000,00
(dez mil reais), enquanto a proposta
sobe esse valor para USD 10.000,00
(dez mil dólares) ou o equivalente
em outra moeda estrangeira. "Há
também a possibilidade de pessoas
físicas e jurídicas manterem no Brasil contas correntes em moeda estrangeira, cabendo ao Banco Central
a regulamentação do tema", afirmou
Anderson, que é CEO da Revhram,
empresa de assessoria e intermediação de operações cambiais.

Anderson Souza Brito é especialista em câmbio, finanças e banking. Formado em Administração de Empresas,
com MBA em Finanças e Banking, cursou International Business Management pela Massachusetts Institute of
Business (MIB). Atualmente, ele é CEO
da Revhram.
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Dívidas atrasadas das PME’s brasileiras
somam R$ 88 bilhões em outubro
5,4 milhões de micro, pequenas e médias empresas estavam inadimplentes, com pelo menos
7 dívidas não pagas por cada uma delas. Para sair do vermelho e voltar a conseguir crédito
de qualidade, empresários precisam aproveitar o momento para traçar novas estratégias
de vendas, renegociar contas e cuidar da saúde financeira dos negócios
De acordo com estudo da Serasa
Experian, a inadimplência atingiu 5,4
milhões de micro, pequenas e médias
empresas em outubro deste ano, representando um volume de quase 40
milhões de dívidas e um montante de
cerca de R$ 88 bilhões. Mesmo com
um cenário bastante desafiador, é
importante que as empresas aproveitem o momento para tentar se livrar
da inadimplência e entrar 2022 com
novas estratégias para potencializar
o negócio. Ter conhecimento do score da empresa também é uma atitude necessária para entender como
ela está sendo vista pelo mercado na
hora de buscar crédito ou negociar
com fornecedores.

Segundo o vice-presidente de
Pequenas e Médias Empresas e Identidade Digital da Serasa Experian,
Cleber Genero, o crédito faz a roda
da economia girar e é extremamente
importante para o bom funcionamento dos negócios, desde que o seu uso
seja consciente e controlado. “Crédito
significa confiança e as instituições
tendem a confiar nas empresas que
elas conhecem melhor, por isso, ter
uma boa reputação no mercado aumenta a chance de fazer melhores
negócios. O score é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado
para definir a concessão de crédito,
então, é essencial que o empresário
crie o hábito de saber e acompanhar
o score da sua empresa para entender
como ela é vista no mercado e assim
administrar melhor as finanças, aumentando as chances de conseguir
crédito mais barato e boas negocia-

ções com parceiros e fornecedores”,
diz Genero.

Diante de tantos desafios, os donos de negócios têm a valiosa missão
de conhecer a fundo e cuidar da área
financeira da empresa, tendo controle sobre o fluxo de caixa, renda extra
para períodos de emergência, metas
estabelecidas e acompanhando de resultados. Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a pandemia,
o aumento da inflação e as altas taxas
de juros estão dificultando a administração dos negócios, mas é fundamental que o empresário tenha se programado para aproveitar o ingresso do
13º salário na economia e as vendas
de fim de ano para ganhar fôlego e recuperar parte da receita. “Isso porque
em 2022 o cenário econômico continuará bastante desafiador, exigindo
ainda mais das PMEs boas iniciativas

para conseguir enfrentar o período de
altos e baixos com mais preparo e segurança”, diz o economista.

O Serasa Score 2.0 usa a inteligência artificial e combina os dados do
Cadastro Positivo com a maior base
de negativações do mercado brasileiro. O resultado é um score sempre aperfeiçoado e mais preciso, que
acompanha as mudanças do cenário
econômico. Além da autoconsulta
gratuita de Score que a Serasa Experian disponibiliza para ajudar os empresários, também é possível acompanhar de graça e em tempo real a
carteira de clientes, fornecedores e
parceiros comerciais, monitorando
até 20 documentos. Com o monitoramento, o empresário terá conhecimento sobre a saúde financeira e a
credibilidade da outra empresa para
decidir e tomar melhores decisões.
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Supermercados da Europa
bloqueiam carne brasileira da
JBS ligada ao desmatamento

Redes de supermercados na Bélgica, França, Holanda e Reino Unido
anunciaram no dia 16 de dezembro
que estão deixando de lado a carne bovina brasileira e/ou produtos
de carne bovina vinculados à JBS, a
maior empresa de carne bovina do
mundo. O anúncio, segundo as empresas, seria uma resposta ao aumento do desmatamento no Brasil e a
uma nova investigação documentando vínculos com o desmatamento.
A nova investigação foi realizada
pela Repórter Brasil com apoio da Mi-

ghty Earth e rastreou a carne bovina
ligada ao desmatamento até as prateleiras das lojas de varejo europeias,
na forma de carne bovina seca, carne
de cordeiro e cortes frescos de primeira qualidade. A Mighty Earth compartilhou as descobertas diretamente
com as empresas antes da publicação
oficial, o que resultou nos anúncios
de hoje.
"Este é um momento decisivo
porque vários grandes supermercados em toda a Europa estão dizendo
um não enfático à carne bovina brasi-

leira por causa das preocupações com
o desmatamento", disse Nico Muzi,
Diretor da Mighty Earth Europe.

"Este não é um compromisso vago
ou um anúncio voltado às relações
públicas das empresas", avalia Muzi.
"Isto representa uma série de ações
comerciais concretas tomadas por
alguns dos maiores supermercados
da Europa para parar de comprar e
vender carne bovina de uma empresa e de um país que fez demasiadas
promessas e entregou muito poucos
resultados."
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Os principais compromissos dos
supermercados europeus anunciados hoje são:
• O Carrefour Belgium se
comprometeu a deixar de vender
a carne seca Jack Link, e o Grupo
Carrefour se comprometeu a
aumentar a vigilância em suas
operações em todos os países.
O Grupo Carrefour é uma
multinacional francesa com mais
de 12.000 localidades no mundo e
uma receita de 81 bilhões de euros
em 2019. A Mighty Earth continua
a pressionar o Carrefour para
uma ação mais ampla em todas
as suas lojas.
• A Sainsbury's UK se comprometeu
a retirar totalmente do Brasil
sua própria marca de carne de
vaca em conserva. A Sainsbury's
é a segunda maior cadeia de
supermercados do Reino Unido,
com uma participação de 16% no
setor de supermercados, mais de
1.400 locais e quase £29 bilhões em
receitas em 2019.
• O Princes Group anunciou que
não colocou um contrato para a
venda de carne bovina em pedaços
da JBS desde novembro de 2020
e se comprometeu com uma
nova política de abastecimento
de material brasileiro que inclui
desmatamento zero. A Princes é
uma empresa internacional de
alimentos e bebidas sediada em
Liverpool com £1,5 bilhão em
receitas em 2017.
• A Lidl Netherlands se
comprometeu a deixar de vender
toda a carne bovina de origem sulamericana a partir de janeiro de
2022. A empresa é parte da
Lidl Stiftung & Co. KG, uma cadeia
de varejistas alemães com mais de
11.000 locais e receita de
57 bilhões de euros.
• Auchan France se comprometeu
a retirar os produtos de carne seca

ligados à JBS de suas prateleiras.
A Auchan France faz parte da
Auchan Retail International S.A.,
uma multinacional francesa com
mais de 4.000 locais em todo o
mundo e uma receita de 51 bilhões
de euros em 2018.
• Ahold Delhaize - A Albert
Heijn (parte da Ahold Delhaize)
comprometeu-se a deixar de
fornecer carne bovina do Brasil
para todas as suas lojas. É a
maior cadeia de supermercados
da Holanda, com mais de 1.000
locais e uma participação de
mercado de 35% em 2020. Já a
Delhaize (parte da Ahold Delhaize)
comprometeu-se a retirar todos
os produtos Jack Links de suas
prateleiras. A empresa é uma das
maiores cadeias de supermercados
da Bélgica. A Ahold Delhaize é uma
empresa holandesa de varejo de
alimentos com mais de 7.000 locais
em todo o mundo e receita de 75
bilhões de euros em 2020.
ESTUDO
A pesquisa da Repórter Brasil em
parceria com a Mighty Earth encontrou múltiplos exemplos do que chamam de "lavagem de gado". Segundo
a pesquisa, parte da carne bovina processada pela JBS em seus abatedouros
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em áreas de baixa desmatamento,
como São Paulo, é proveniente de gado
criado e alimentado em fazendas oficialmente sancionadas - e embargadas
- por desmatamento ilegal na Amazônica, Cerrado e Pantanal.
Com receita anual de US$ 50 bilhões, a JBS é o maior produtor mundial de carne bovina - abatendo quase
35.000 cabeças de gado por dia somente no Brasil. Em 2017, cerca de um
terço das exportações de carne bovina
da JBS do Brasil era apontado como
sendo proveniente da Amazônia.
No ano passado, a Amazônia brasileira teve os piores níveis de desmatamento dos últimos 15 anos. Os
cientistas estimam que dois terços
das terras desmatadas na Amazônia
e no Cerrado foram convertidas em
pastagens para gado.

"A pesquisa mostra que a JBS continua a vender carne bovina ligada ao
desmatamento, embora existam cerca de 650 milhões de hectares de pastagens degradadas na América Latina
onde a produção agrícola sem desmatamento é possível", disse Muzi.
"A grande notícia é que a Europa está
parando de comprar agora. Estas
ações comerciais, assim como a nova
legislação da UE para acabar com o
desmatamento importado, mostram
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que o aperto está chegando aos destruidores de florestas".

"Na verdade, com base nos compromissos de hoje, parece que as
políticas irresponsáveis da JBS estão
fazendo com que grandes supermercados e varejistas se afastem não
apenas desta única empresa, mas da
carne bovina de origem brasileira e
até mesmo sul-americana em geral",
enfatiza Muzi. "Se eu fosse outra empresa de carne bovina daquela parte
do mundo, eu exortaria a JBS a parar de fazer da região inteira um pária global ligado ao desmatamento.
Certamente, há muitas empresas na
América do Sul que fazem muito melhor do que isso".
Em abril passado, a Mighty Earth
divulgou sua mais nova análise dos
dados de desmatamento, que constatou que a JBS era a empresa de carne
com pior desempenho . Ela tem sido
ligada a 100.000 hectares de desmatamento nos últimos dois anos. Cerca
de 75% desse desmatamento ocorreu
em áreas protegidas.
DECLARAÇÕES CORPORATIVAS
SOBRE OS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS NO DIA 16 DE
DEZEMBRO
CARREFOUR GROUP
"Após o alerta recebido pela Repórter Brasil e Mighty Earth, realizamos uma investigação imediata", disse
Geoffroy Gersdorff, Diretor do Grupo
de Oferta de Mercadorias Alimentícias
e Não Alimentícias do Grupo Carrefour. "Como consequência, o Carrefour
deixará de vender a carne seca da Jack
Link no Carrefour Bélgica e aumentará
sua vigilância em todos os seus países
de operação. Esta decisão comercial
foi tomada dentro do Comitê do Carrefour sobre as regras de compra para
a transição alimentar. O Grupo saúda o
compromisso das ONGs com esta luta,
pois o diálogo e a vigilância por parte
de todos nos permite identificar problemas e fazer progressos".

LIDL NETHERLANDS
"A proteção da biodiversidade, incluindo a prevenção do desmatamento, são temas centrais dentro de nossa política de compras sustentáveis",
disse Renée Bijvoets, Gerente de Sustentabilidade da Lidl Netherlands.
"Dado o risco de desmatamento ligado à carne bovina de origem sul-americana, decidimos, juntamente com
nosso fornecedor, buscar fontes alternativas. O resultado é que a partir de
janeiro de 2022 não venderemos carne bovina com origem sul-americana
em nosso sortimento fixo".
SAINSBURY’S UK

"A ligação entre a pecuária e a
destruição de ecossistemas como a
Amazônia, o Cerrado e o Pantanal é
uma questão complexa, que levamos
extremamente a sério. Tomamos uma
série de medidas junto aos nossos
fornecedores e à indústria em geral
para tentar resolver esta questão,
mas não houve progresso suficiente.
Estamos, portanto, comprometidos
em afastar do Brasil o fornecimento de carne bovina de nossa própria
marca para garantir que o produto de
carne bovina de corte da Sainsbury's
possa ser verificado independentemente, sem desmatamento e conversão na origem".
ALBERT HEIJN

"Albert Heijn decidiu parar de
comprar carne bovina do Brasil para
todas as suas lojas", disse um porta-voz de Albert Heijn, Holanda. "Isto
inclui tanto produtos de marca própria quanto de marca. Albert Heijn
trabalhará com nossos fornecedores
nos próximos meses para eliminar
ou substituir gradualmente todos os
produtos de carne bovina de origem
brasileira".
DELHAIZE BELGIUM

"A Delhaize garantirá que toda a
carne seca da Jack Link será retirada
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de todas as suas lojas", disse um porta-voz da Delhaize Bélgica.
AUCHAN FRANCE

"Auchan está engajada contra o
desmatamento no Brasil e particularmente no Cerrado", disse um porta-voz da Auchan França. "Para apoiar
este engajamento, a Auchan trabalha
em estreita colaboração com a Earthworm Foundation, que auxilia os
varejistas na implementação de uma
política de compras responsável. Além
disso, a empresa assinou o manifesto contra o desmatamento de soja há
um ano. Atualmente, nosso serviço de
qualidade investiga suas informações.
O produto é vendido abertamente por
muitos varejistas e e-business na França. Auchan não poderia ser apontado
como um vendedor específico deste
produto. Para evitar qualquer mal-entendido e cumprir com nossos compromissos, a Auchan decide retirar o
produto das prateleiras".
PRINCES GROUP

"A Princes não firmou um contrato para a carne de vaca em conserva
da JBS desde novembro de 2020; a
carne de vaca em conserva da marca Princes, proveniente da JBS e
identificada pela Mighty Earth nas
prateleiras do Reino Unido e da Holanda, será vendida como elemento
residual deste último contrato", disse um porta-voz do Princes Group.
"A Princes leva a questão do desmatamento muito a sério e se envolve
continuamente com os fornecedores
para melhorar a gestão da cadeia
de abastecimento, mitigar os riscos
e aumentar a transparência. Temos
revisado nossa cadeia de fornecimento de carne bovina e estamos
desenvolvendo uma nova política de
fornecimento de material brasileiro
levando em conta uma ampla gama
de fatores, incluindo rastreabilidade, risco, custo, qualidade, feedback
do cliente, a gestão de fornecedores
indiretos e um compromisso de desmatamento zero".
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Idealizador da PEC 110 e fundador
do Destrava Brasil | tributarista
Luiz Carlos Hauly
SuperSimples soma 20 milhões de empresas em 15 anos e serve de base
para a reforma tributária
No período, a participação das empresas enquadradas no SuperSimples no
PIB brasileiro aumentou mais de 76%. Atualmente são 13 milhões no MEI e
antes do programa os autônomos registrados não passavam de 500 mil

O SuperSimples, maior programa
de inclusão econômico e social da
história brasileira, está completando 15 anos. A Lei 123/2006, criada
no âmbito da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, foi presidida
por Carlos Melles, atual presidente do
Sebrae Nacional, e teve como relator
o deputado Luiz Carlos Hauly. O regime diferenciado de tributação para
as micro e pequenas empresas e os
empreendedores individuais, assim

como a do MEI (Micro Empreendedor Individual), serve de base para a
reforma tributária. Desde a sua implementação, o programa aumentou
a participação das empresas no PIB
brasileiro de 17% para 30%, alta de
mais de 76%.

Em 2006, as pequenas empresas
no Simples Federal somava menos de
2,5 milhões de e hoje 7 milhões. Os
autônomos registrados não passavam

de PIB mil, hoje temos 13 milhões no
MEI. Já os autônomos registrados não
passavam de 500 mil e atualmente
contabilizam 13 milhões no MEI.

Idealizador da PEC 110 da reforma tributária, o economista e fundador do Destrava Brasil, Luiz Carlos
Hauly, cita que, de acordo com o Sebrae Nacional, a evolução estatística
das empresas enquadradas no SuperSimples é extraordinária.
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"Nesses 15 anos, o programa já
atingiu o extraordinário número de 20
milhões de pequenos negócios, dentre
eles 13 milhões de MEIs e 7 milhões
de pequenos empreendedores, que
representam 99% do tecido empresarial, 55% do estoque de empregos com
carteiras assinadas e 75% da geração
de novos empregos", disse.
"A experiência exitosa da Lei do
SuperSimples me autoriza a afirmar
que a PEC 110/2019 para a reforma
tributária é o único caminho para destravar a combalida economia brasileira, que nos últimos seis anos (20152020) decresceu 12%. Ela criará um
novo círculo virtuoso de crescimento
econômico sustentado de 6% ao ano,
com inclusão social de pleno emprego, priorizando a justiça fiscal que
venha reduzir em pelo menos 50% a
carga tributária atual sobre as famílias mais pobres", afirma Hauly.

O tributarista ressalta que a expansão do SuperSimples é resultado
de um trabalho intenso no Parlamento, que traz benefícios imensuráveis
para a economia brasileira. "Antes
da Lei que criou o Simples Nacional,

não havia uma legislação empresarial
que garantisse qualquer tratamento
diferenciado para o autônomo, micro
e pequenos, embora as disposições
estivessem previstas na Constituição desde a emenda constitucional
42/2003", pontuou.
REFORMA TRIBUTÁRIA - PEC 110

A proposta original da PEC 110
prevê a unificação de cinco tributos:
ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins, seguindo
duas regras de ouro: não aumentar a
carga tributária, nem mexer na partilha de impostos dos três entes da
Federação.

"A PEC 110 vai simplificar e modernizar o sistema tributário do Brasil
e conta com a implementação de uma
tecnologia de cobrança 5.0, que vai
permitir a formalização de ao menos
50% do PIB informal, estimado em R$
1,8 trilhão, bem como o fim da guerra
fiscal trará uma economia de R$ 300
bilhões ao ano para os consumidores.
Com o fim da possibilidade de se formar novas dívidas ativas, mais R$ 100
bilhões de economia; fim do contencioso, outros R$ 100 bilhões. E com a
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desburocratização alavancada pela cobrança eletrônica, mais RS 50 bilhões",
conclui o tributarista.

Destrava Brasil é uma causa que
demonstra por números e conceitos
que a única forma para o Brasil voltar
a crescer é com uma reforma tributária urgente. A iniciativa foi idealizada
pelo economista, consultor tributário
e deputado federal por 7 mandatos,
Luiz Carlos Hauly, também idealizador da PEC 110, e o fundador da
Datasul, da NeoGrid e presidente do
Conselho da NeoGrid, Miguel Abuhab.

Propósito: o desafio de se realizar
uma reforma tributária ampla e definitiva é enorme. Tal reforma precisa
combater todos os problemas-raiz
que o Brasil enfrenta nessa área: tributos auto declaratórios, recolhidos
por iniciativa do contribuinte; descompatibilização entre o fluxo financeiro e fluxo contábil/fiscal; excesso
e divisão da autonomia legislativa
tributária sobre a base consumo entre os três entes federativos; tributos cumulativos e, principalmente, a
matriz tributária sobrecarregada na
base consumo.
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Top 10 produtos mais importados
pelo Brasil no fim de ano
Aeronaves e produtos eletrônicos lideram a lista, de acordo
com levantamento da Logcomex

O setor de comércio exterior tem
crescido no Brasil. Ao longo dos últimos anos, vários produtos chegaram
ao País por via aérea, marítima e terrestre, e as festas de fim de ano intensificam ainda mais esse volume.

Para entender melhor esse comportamento, a Logcomex, startup que
oferece soluções de big data e automação para o comércio exterior, fez
um levantamento dos principais pro-

dutos importados pelo Brasil entre
setembro e dezembro de 2020. Em
primeiro lugar, aparece o setor aéreo com “Outros aviões ou aeronaves
com peso superior a 15 mil kg”. Eles
foram responsáveis por movimentar
US$ 1.718.100.292,00. O segundo e
quarto lugar da lista também estão
relacionados ao segmento, com os
turborreatores de empuxo e peças
relacionadas a esse mesmo item,
gerando US$ 865.053.759,36 e US$

663.264.538,40, respectivamente

Os produtos eletrônicos transportados por via aérea ajudaram
a diversificar a lista. Partes para
aparelhos de telefonia e telegrafia chegaram ao valor de US$
726.165.277,10, enquanto terminais
portáteis de telefonia celular batem
US$ 308.970.639,58 em importação
no Brasil. Os SMD, ou Surface Mounted Dev, como processadores e con-
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troladores combinados com memórias renderam US$ 591.993.722,96.
Ainda na área de tecnologia, circuitos integrados monolíticos foram
responsáveis pela movimentação de
US$ 256.506.033,54. “Os chips estão em falta no mundo todo, fazendo
com que sejam produtos bastante
procurados desde o último fim de
ano”, explica Helmuth Hofstatter,
CEO da Logcomex.

TOP 10 MODAL AÉREO:
1. Outros aviões e outros
veículos aéreos, de peso
superior a 15.000 kg, vazios
US$ 1.718.100.292,00
2. Turborreatores de empuxo
superior a 25 km
US$ 865.053.759,36
3. Outras partes para
aparelhos de telefonia/
telegrafia
US$ 726.165.277,10
4. Partes de turborreatores
ou de turbopropulsores
US$ 663.264.538,40
5. Processadores e
controladores, mesmo
combinados com memórias,
conversores, circuitos
lógicos, amplificadores,
circuitos temporizadores e
de sincronização, ou outros
circuitos, montados, próprios
para montagem em superfície
(smd - surface mounted dev)
US$ 591.993.722,96
6. Outros produtos
imunológicos, apresentados
em doses ou acondicionados

Além disso, a empresa revela que
vários medicamentos importantes para
a saúde pública chegam ao Brasil pelo
sistema aéreo, como comprimidos e
vacinas. Produtos imunológicos apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho geraram US$
332.522.137,78, enquanto outras vacinas para a medicina humana, em doses,
movimentaram US$ 241.560.777,06 no
setor de exportação transportadas por

para venda a retalho
US$332.522.137,78
7. Terminais portáteis de
telefonia celular
US$ 308.970.639,58
8. Quadros, pinturas
e desenhos, feitos
inteiramente à mão
US$ 289.598.590,39
9. Outros circuitos
integrados monolíticos
US$ 256.506.033,54
10. Outras vacinas para
medicina humana, em doses
US$ 241.560.777,06
TOP 10 DO MODAL MARÍTIMO:
1. Plataformas de perfuração
ou de exploração, flutuantes
ou submersíveis
US$ 8.791.410.864,00
2. Barcos-faróis/guindastes/
docas/diques flutuantes, etc.
US$ 3.139.419.915,54
3. Outras embarcações,
inclusive barco salva-vidas,
exceto os barcos a remos
US$1.637.883.841,97
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aeronaves. “Isso foi muito influenciado
pela importação de vacinas de combate
a Covid-19, no final do ano passado”, comenta Helmuth.
Outro setor que gera grande lucro
ao ramo logístico é o transporte de
obras de arte, como quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente à
mão, alcançando US$ 289.598.590,39
em valores de importação.

4. Gasóleo (óleo diesel)
US$ 1.259.236.310,32
5. Outros cloretos de potássio
US$ 849.548.538,49
6. Ureia, mesmo em solução
aquosa, com teor de
nitrogênio (azoto)
superior a 45 %, em peso,
calculado sobre o produto
anidro no estado seco
US$830.875.797,32
7. Outras caixas de marchas
US$659.743.754,92
8. Cátodos e seus elementos
de cobre refinado, em
formas brutas
US$579.360.562,71
9. Diidrogeno-ortofosfato
de amônio (fosfato
monoamônico ou
monoamoniacal),
mesmo misturado com
hidrogeno-ortofosfato
de diamônio (fosfato
diamônico ou diamoniacal)
US$552.289.533,63
10. Óleos brutos de petróleo
US$521.484.781,34

Fundada em 2016, pelos empreendedores Helmuth Hofstatter Filho e Carlos Souza, a Logcomex é uma startup
que revoluciona o comércio exterior com automação e Big Data.

EDIÇÃO 299

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

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

31

Produção de grãos pode chegar a 291,1
milhões de toneladas na safra 2021/22
Caso se confirme a previsão, o volume a ser colhido será superior em 38,3 milhões de
toneladas, na comparação com o ciclo anterior, o que representa alta de 15,1%
Com o clima favorável na maioria das regiões produtoras de grãos
no país, a safra nacional pode chegar a 291,1 milhões de toneladas na
temporada 2021/22, como revela levantamento divulgado nesta quinta-feira (9) pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Caso se confirme a previsão, o volume a ser colhido será superior em 38,3 milhões de
toneladas, se comparado com o ciclo
anterior, o que representa um incremento de 15,1%.

De acordo com a 3ª estimativa da
safra realizada pela Companhia, em
novembro deste ano, foi registrado
grande volume de chuva, chegando a
ultrapassar a média em diversas localidades, principalmente nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e no Matopiba,
o que favorece o desenvolvimento
das culturas de 1ª safra. No entanto,
no Sul do país, a chuva registrada não
foi suficiente para atingir a média em
grande parte da região.
Soja e milho seguem como os
dois principais produtos que puxam
o bom resultado. Para a oleaginosa é
esperada uma ampliação de 3,7% na
área a ser semeada, chegando a 40,3
milhões de hectares. A produtividade
tende a se manter próxima à obtida
na safra anterior, estimada atualmente em 3.539 kg/ha. Com isso, é esperada uma colheita de 142,8 milhões
de toneladas, desempenho que mantém o país como o maior produtor
mundial de soja.

No caso do milho, a expectativa
de crescimento é de 34,6% na produção total, com um volume previsto em 117,2 milhões de toneladas. O
alto percentual reflete a recuperação

nas produtividades, principalmente
da segunda safra do cereal, que foi
impactada negativamente no ciclo
2020/21 pelas adversidades climáti-

cas registradas.

Expectativa de crescimento também na área de plantio do algodão.
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A previsão é que o cultivo ocorra em
uma área de 1,49 milhão de hectares,
resultando em um aumento da produção. Apenas para a colheita da pluma da fibra é esperado um aumento
de 10,7% em comparação à safra
2020/21, chegando a 2,6 milhões de
toneladas.

Para o feijão, a Conab espera um
aumento na produção impulsionada
pela melhora na produtividade das
lavouras. Mesmo com a expectativa
de menor área semeada, somando-se
as três safras, os produtores da leguminosa deverão colher 3,1 milhões de
toneladas. Já para o arroz, a estimativa é de manutenção da área de cultivo
com uma leve queda na produção de
2,5%, ficando em torno de 11,5 milhões de toneladas.

Em fase final de colheita, o trigo
está com produção estimada em 7,8
milhões de toneladas, um novo recorde para o país.
ÁREA

O crescimento da produção acompanha a elevação da área plantada.
Segundo a Conab, os agricultores

brasileiros destinarão cerca de 72 milhões de hectares para o plantio dos
grãos, incluindo culturas de 1ª, 2ª e
3ª safras, aumento de 4,3% sobre o
período 2020/21.
MERCADO

Em relação ao mercado externo,
os preços internacionais do algodão
continuam em patamares elevados,
influenciados pelo déficit produtivo
da fibra no mundo. A expectativa de
exportações se manteve estável neste levantamento, podendo chegar a
2 milhões de toneladas. A maior rentabilidade do produto sobre o milho
pode influenciar na decisão de alguns
produtores sobre qual cultura plantar
na segunda safra.

O cereal, por sua vez, encontra
cenário distinto entre mercado interno e externo. Enquanto que no
panorama doméstico os preços tendem a entrar em estabilidade, após o
registro de queda nas últimas semanas, as cotações internacionais estão
em alta, sinalizando a preocupação
com a condição climática adversa no
sul da América do Sul, bem como a
recuperação da demanda por etanol
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de milho, principalmente nos Estados Unidos. As exportações na safra
2020/21 tiveram um novo ajuste,
com os embarques previstos em 19,2
milhões de toneladas. Já para o ciclo
2021/22 é esperada uma recuperação dos volumes exportados com
vendas próximas a 36,68 milhões de
toneladas.
A soja também apresenta preços
próximos da estabilidade no mercado
interno, mesmo com a elevação das
exportações brasileiras. A estimativa
é que sejam exportadas 85,8 toneladas do grão e que o consumo interno
gire em torno de 48,4 toneladas.

Quanto ao arroz, o produto apresenta desvalorização nos preços pagos aos produtores neste segundo
semestre. Movimento atípico para o
período de entressafra, mas, explicado pela maior oferta do produto
uma vez que no primeiro semestre
deste ano foi registrado um menor
volume de comercialização do que
anos anteriores. A perspectiva é que
haja uma leve recuperação nos estoques de passagem no final da safra
2021/22, estimado em 2,4 milhões
de toneladas.
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Balança comercial do
agronegócio apresentou superávit
de US$ 6,9 bilhões em novembro
No acumulado de 2021, setor registrou saldo positivo de US$ 96,6 bilhões
O Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) divulgou, o dia 10/12,
análise do comércio exterior do agronegócio brasileiro, com dados de novembro. Enquanto a balança comercial total
(com produtos de todos os setores) registou déficit de US$ 1,3 bilhão, a balança comercial do setor apresentou superávit de US$ 6,9 bilhões. No acumulado
do ano, o setor registrou saldo positivo
de US$ 96,6 bilhões, ou seja, US$ 14,8
bilhões acima do acumulado no mesmo
período do ano passado. Por outro lado,
os demais setores da economia apresentaram déficit de US$ 39,5 bilhões de
janeiro a novembro deste ano.
Em novembro, as exportações do
agronegócio somaram US$ 8,4 bilhões,
um crescimento de 6,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. As importações do setor cresceram
10,5% frente a novembro de 2020, atingindo US$ 1,4 bilhão no mês.
A safra recorde da soja motivou o
resultado positivo do setor em novembro. A soja em grãos cresceu 80,2% em
quantidade e 150% em valor frente ao
mês de novembro do ano passado, enquanto o óleo de soja - que tem menor
participação que a soja em grãos, mas
que está entre os principais produtos
exportados - teve alta de 965,8% em
quantidade e 1.653,5% em valor.

Ainda na comparação com o mesmo
mês do ano anterior, o setor apresentou
quedas em outros produtos. Após a suspensão da compra de carne bovina do
Brasil pela China desde setembro deste
ano, esta proteína animal teve queda
de 41,5% no valor e 49,2% em quantidade. Houve ainda queda de 16,3% no

valor e 9,8% na quantidade da carne
suína, resultante também da queda da
demanda chinesa, decorrente em parte
da recomposição parcial do rebanho doméstico. Essa recuperação inesperada
da oferta chinesa de carne suína já havia reduzido as importações brasileiras
em setembro e outubro. Sendo o Brasil
o maior fornecedor da China de carne
suína, a diminuição dos embarques impacta diretamente o desempenho brasileiro deste produto. Segundo a Administração Geral de Aduanas da China, até
agosto, a média mensal de importação
dessa proteína era de US$ 1,0 bilhão. Em
setembro caiu para US$ 495 milhões, e
em outubro para US$ 455 milhões.
Além das carnes, em novembro,
houve queda acentuada no milho, no algodão e no café - 49,6%, 50,1% e 35,7%
em quantidade e 41,7%, 42,0% e 0,9%
em valor, respectivamente. O açúcar
exportado apresentou queda apenas
na quantidade (8,2%). As exportações
do café e açúcar foram impactadas pela
restrição de oferta, resultado dos problemas climáticos e da bienalidade negativa - no caso do café - na última safra.
A dificuldade de encontrar fretes marítimos e a resistência dos compradores
internacionais em fechar as compras
com altas cotações agravaram também
a comercialização desses dois produtos.

A exportação dos principais produtos do agronegócio apresentou crescimento significativo em termo de valor,
com exceção do milho, no acumulado do
ano, na comparação com o mesmo período de 2020. Em quantidades, as quedas mais significativas foram no milho
(-42,5%), no açúcar (-8,8%) e na carne
bovina (-8,1%).

Os preços médios dos produtos do
setor, que já apresentavam sinais de melhora nos meses anteriores, em novembro, estiveram acima dos praticados em
2020. Na comparação com novembro
do ano passado, alguns desses produtos
tiveram crescimento superior a 33%
no valor: café (+54,1%), soja em grão
(+38,7%) e carne de frango (+33,4%).
Essa recuperação mostra que a alta dos
preços internacionais das commodities
foi percebida nas mercadorias embarcadas no Brasil.
De acordo com a pesquisadora
associada do Ipea, Ana Cecília Kreter,
que redigiu a nota em coautoria com
Rafael Pastre, "para as proteínas animais, a tendência é de desaceleração
do crescimento, com preços ainda em
alta no primeiro trimestre de 2022",
disse. Segundo ela, 2021 tem sido um
ano de apreciação de preços no mercado internacional, com efeitos equivalentes no mercado interno. "Entre
os principais fatores apontados pelas
altas observadas este ano, encontram-se: a demanda aquecida, principalmente de grãos e proteínas animais, o
comprometimento de algumas safras,
como a de café e de açúcar, e as dificuldades logísticas", avaliou.
Para o diretor de Estudos e Políticas
Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo Souza Júnior, "essa análise contribui
para uma visão mais detalhada do setor
agropecuário, que vem ganhando relevância no cenário internacional ao longo
dos anos", examinou. "As exportações do
agronegócio são fundamentais para o
resultado positivo da balança comercial
brasileira. Sem isso, o país teria déficit",
conclui o diretor.
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Agricultura brasileira terá US$ 1,2 bi do
BID para projetos de sustentabilidade
Programa AgroNordeste toma parte destes recursos para desenvolvimento
de cadeias de produtivas na região
Projetos sustentáveis da agricultura brasileira terão acesso a uma
nova linha de crédito aprovada no
dia 8 de dezembro último pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Os recursos da operação de
crédito, no valor de US$ 1,2 bilhão,
destinam-se a financiar, prioritariamente, projetos para o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias.

Parte destes recursos – US$ 230
milhões – será aplicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no Nordeste (AgroNordeste),
sendo investida no desenvolvimento
de oportunidades econômicas em
cadeias de valor agropecuárias, na regularização fundiária e ambiental. Os
recursos também serão utilizados em
projetos do AgroNordeste para ampliação da área livre de moscas-das-frutas existente no Rio Grande do
Norte e no Ceará, e na Consolidação
da Área de Proteção Fitossanitária de
moscas-das-frutas na região do Vale
do São Francisco.

Os recursos destinados ao AgroNordeste beneficiam, por exemplo,
associações e cooperativas do Piauí
(produção de mel), Rio Grande do
Norte (produção de manga e ovinocultura), Paraíba (peles, couros e
ovinocaprinocultura), Sergipe (leite), Espírito Santo (pimenta-do-reino) e Minas Gerais (polvilho e mandioca). Outros projetos do programa
serão avaliados e devem beneficiar
no total mais de 166 mil produtores,
organizados ou não em associações e
cooperativas.

Adilson Nóbrega/Embrapa Caprinos e Ovinos

As linhas de crédito do BID ficarão disponíveis por dez anos, e os
projetos apresentados deverão estar
alinhados com as políticas de apoio
ao setor agropecuário e ao desenvolvimento rural e definidas como
prioritárias pelo Plano Estratégico
2020-2031 do Mapa especialmente
nas áreas temáticas de defesa agropecuária, inovação agropecuária (pesquisa, assistência técnica e extensão
rural), regularização fundiária, regularização ambiental e sustentabilidade ambiental adaptada às mudanças
climáticas.

O objetivo da nova linha de crédito consiste em melhorar a produtividade e a resiliência do setor agropecuário, a renda e o acesso a serviços
básicos no Brasil rural. Poderá ser
acessada por entidades do Governo

Federal, dos governos estaduais e por
instituições financeiras para atuarem
como intermediárias com o setor privado, seguindo as normas estabelecidas pela Cofiex.
O BID é parceiro do Brasil desde
sua criação, em 1959. Ao longo desse período, foram realizados diversos
projetos de alta relevância social e
econômica. No Ministério da Agricultura, foram muitas iniciativas exitosas, como as operações de apoio à
defesa agropecuária, à irrigação e à
Embrapa. O apoio do banco trouxe
modernização do sistema de defesa
agropecuária brasileiro, além da cooperação financeira, avançou em projetos de cooperação técnica nos temas ligados à sustentabilidade, como
adaptação climática, seguro rural e
inovação.
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Agro mais forte
A nova diretoria do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS já
está em contato direto com o Governador Romeu Zema e com a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini,
para tratar dos interesses dos produtores rurais mineiros.

O presidente do Sistema FAEMG,
Antônio de Salvo reafirmou a importância de uma atuação alinhada
aos poderes executivo e legislativo,
para uma promoção mais robusta do
agronegócio, que é hoje um dos principais pilares do desenvolvimento
econômico do estado:

“Precisamos que a sociedade
entenda nosso compromisso com a
sustentabilidade. Produzimos e conservamos, enquanto geramos trabalho e divisas para Minas Gerais. Mas
precisamos ter condições para isso.
Precisamos de leis mais adequadas,
de investimentos em segurança, infraestrutura e telecomunicações, e
em tantas várias outras áreas. E precisaremos trabalhar juntos para isso:
classe produtora, governo e parlamentares”.
O encontro contou com a presença do deputado estadual,
Antônio Carlos Arantes, 1° vice-presidente da ALMG e importante parceiro do setor produtivo.
Também participaram os vice-presidentes do Sistema FAEMG
de Secretaria, Weber Bernardes, e
de Finanças, Renato Laguardia, o
vice-presidente Patrick Brauner e
o assessor da Presidência, Antônio
Carlos Álvares.

“Tivemos hoje a certeza de que
há muito espaço para caminharmos
juntos. Este primeiro diálogo foi uma
oportunidade de emparelhamento
de ideias, e de entendermos como
poderemos fortalecer essa parceria,
em via de mão dupla. E saímos com

a sensação de um canal direto para
que possamos ter nossos pleitos e
necessidades acolhidas e tratadas”.

Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS.
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Stellantis amplia liderança no Brasil,
Argentina e América do Sul
A Stellantis continua a liderar o mercado brasileiro, argentino
e sul-americano de automóveis e comerciais leves.
A empresa encerrou o mês de novembro com 47.179 veículos emplacados no Brasil (29,2% de participação de marcado), com 7.961 unidades
na Argentina (30,3%) e 61.087 na
América do Sul (20,6%). Com este resultado, a empresa projetou-se ainda
mais à frente da concorrência nestes
mercados no acumulado do ano. De
janeiro a novembro, acumula mais de
580 mil veículos emplacados no Brasil (32,4% de participação de mercado), 99,4 mil na Argentina (29,3%) e
747 mil na América do Sul (23,2%).

A Stellantis posicionou seis modelos entre os sete mais vendidos
no Brasil no acumulado do ano. Os
campeões de vendas entre todas as
marcas são os Fiat Strada e Argo. Em
quarto lugar no ranking nacional aparece o Jeep Renegade e seguem na
sequência Fiat Toro, Jeep Compass e
Fiat Mobi.
FIAT LIDERA MERCADO
BRASILEIRO PELO 11° MÊS
CONSECUTIVO

A Fiat manteve sua liderança no
ranking nacional pelo 11° mês consecutivo, com 19% de participação
de mercado e 30.692 unidades em
novembro. Com esse resultado, a Fiat
segue na liderança do ranking de vendas em 2021, com 22,1% de market
share e 395 mil unidades emplacadas,
sendo a marca com maior crescimento
no mercado (5,7 pontos percentuais).
Entre os veículos mais vendidos
do ano, a Fiat se destaca com a Nova
Strada em primeiro lugar, superando a
marca de 100 mil unidades vendidas.
O Argo vem na sequência com mais de
80 mil unidades comercializadas.

JEEP MANTÉM LIDERANÇA ENTRE
OS SUVS NO MÊS DE NOVEMBRO
Em novembro, mais uma vez a Jeep
manteve a liderança entre os SUVs
com 18,5% de participação de mercado. Além disso, no acumulado do ano,
seus veículos nacionais estão entre os
mais vendidos de suas categorias.
No acumulado do ano, a Jeep manteve a liderança do mercado de SUVs no
ano mais uma vez, com mais de 135 mil
veículos vendidos em 2021. O Renegade ultrapassou a marca de 450 mil unidades produzidas no Polo Automotivo
da Stellantis em Pernambuco desde o
início de sua produção em 2015.
PEUGEOT REGISTRA ALTA
DE 133,5% COMO A MARCA
QUE MAIS CRESCE

A Peugeot registrou crescimento
de 133,5% na comercialização de veículos de janeiro até novembro desse
ano, na comparação a igual período
de 2020. Com 26.043 unidades vendidas, a marca emplacou 93% mais
carros do que todo o ano passado, e
continua a ser a marca que mais cres-

ce no mercado brasileiro em 2021.
CITROËN CONQUISTA EM
NOVEMBRO O SEU MELHOR
RESULTADO DOS ÚLTIMOS
ANOS NO BRASIL

A Citroën conquistou no mês de
novembro de 2021 seu melhor resultado de vendas dos últimos sete anos.
A marca comercializou em novembro
2.753 unidades, conquistando 1,7%
de participação de mercado neste mês,
seu melhor resultado desde 2014.
No acumulado do ano, a Citroën
já comercializou 20.262 veículos, um
crescimento de 65% quando comparado ao mesmo período do ano passado.
RAM VIVE MELHOR ANO

Além de estar vivendo o melhor ano
de sua história no Brasil, os números
da marca Ram também são recordes
no mercado sul-americano. No país, a
Ram 2500 é o quinto veículo premium
mais emplacado em 2021. E somando
as vendas da Ram 1500, a marca Ram é
a terceira colocada no ranking de veículos acima de R$ 400 mil.
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Pesquisa inédita da Localiza mostra
tendências de mobilidade e viagens no Brasil
A Companhia ouviu 1600 pessoas para entender quais são os principais meios
de transporte utilizados e os tipos de uso. A pesquisa traz ainda dados e
tendências de viagens em 2021/22

A Localiza acaba de lançar o relatório "Tendências de Mobilidade e
Viagem no Brasil", levantamento que
reúne informações sobre os hábitos
de deslocamento dos brasileiros, os
motivos que os levam a escolher entre
um modal e outro, qual é o papel do
carro no contexto do país, um olhar
sobre o transporte empresarial, além
de um recorte sobre os destinos e viagens que devem impactar a retomada
do turismo de lazer e de negócios.

SITUAÇÕES DE USO DO MEIO DE
TRANSPORTE DURAÇÃO
DE VIAGENS
"Nós estamos constantemente
ouvindo os consumidores para entender as demandas de mobilidade
deles. Somos guiados e apaixonados
pelos nossos clientes, por isso, resolvemos compartilhar com o mercado
este conhecimento com o lançamento dessa pesquisa. Ela serve como

referência para entender o impacto
da pandemia no ir e vir das pessoas
e empresas, sobretudo na temporada
de férias que se aproxima", comenta o
diretor de marketing da Localiza, Antônio Augusto.
Ao longo da pandemia, o carro
ganhou relevância no quesito mobilidade por ser um meio de transporte
mais seguro, sem aglomeração e que
possibilitava deslocamentos até des-
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tinos mais próximos. Entre os ouvidos no relatório da Localiza, 69% deles disseram ter carro próprio, 21%
nunca tiveram e 10% optaram por
vender. Entre os principais motivos
que levaram à venda, estão: redução
de custos (65%), falta de uso (26%) e
cenário pandêmico (25%).

Para mais da metade dos respondentes, 66,2%, o carro próprio
continua sendo o principal meio de
transporte, seguido pelo de aplicativo (57,1%), o ônibus (44,8%), a moto
(25,3%) e a bicicleta (20,6%). O carro
alugado aparece na oitava posição, indicado por 16,9% dos participantes.

Os motivos que determinam a
preferência pelos modais são variados. Para 85,1% dos respondentes
que utilizam o carro próprio, o principal uso é para o lazer. Aqueles que optam pelo carro por aplicativo, por sua
vez, o fazem para deslocamentos do
dia a dia, enquanto o ônibus é muito
utilizado para ir ao trabalho (47,6%)
e moto e bicicleta para lazer (54,2% e
71,2%, respectivamente).
O carro alugado é opção primordial para lazer (48%), mas também
aparece como escolha para viagens
de pequenas distâncias a lazer (38%)
e de grandes distâncias a trabalho
(32,8%). A escolha por um meio de
transporte segue, principalmente, os
critérios de preço (39,6%), segurança
(39,5%), conforto (33,6%) e agilidade (26,4%).

A pesquisa revelou que, entre as
empresas brasileiras, 47,7% contam
com até 10 carros, 24,8% de 11 a 25,
14,6% de 26 a 10, 7,3% de 51 a 100,
5,6% mais de 100. Essas frotas são
compostas, em média, por: frota própria (49%), aluguel mensal (19%),
frota terceirizada (18%) e aluguel diário (14%).
AS VIAGENS PARA OS BRASILEIROS

A dobradinha lazer e trabalho são
os principais motivos de viagens de

59% dos entrevistados. Apenas 7%
dos participantes revelaram viajar
somente a trabalho e 34% disseram
que só a lazer.
Entre aqueles que fazem viagens
a lazer, 27,9% afirmaram que essas
costumam durar de 2 a 3 dias, enquanto 20,6% disseram ficar fora por
4 a 5 dias e, 18,1%, por 6 a 10 dias.
Já a trabalho, quase metade dos participantes (46,4%) afirmam que a
viagem é realizada com ida e volta no
mesmo dia.

Em 2021, o estado de São Paulo foi o destino de lazer escolhido
por 22,5% dos participantes, seguido por Santa Catarina (21,1%), Rio
de Janeiro (20,4%), Bahia 18,8%) e
Minas Gerais (16,7%). Nas viagens
corporativas, o levantamento mostra
que São Paulo também é o principal
destino, aparecendo nas respostas de
37,2% dos entrevistados, seguido por
Rio de Janeiro (23%), Distrito Federal
(17,9%) e Minas Gerais (17,3%).
Em 2022, há previsão de aumento
significativo na intenção de viagens
a lazer. Enquanto em 2020 e 2021
os percentuais de pessoas que afirmaram ter viajado - ou ainda terem
intenção de viajar - foram de 69% e
71% respectivamente, em 2022, esse
valor sobe para 90%. A trabalho, a in-

tenção de viagem para o próximo ano
também apresenta alto crescimento
- 13 p.p. em comparação com 2021,
alcançando o percentual de 67%.

A pesquisa foi realizada em junho
de 2021 via painel online de respondentes de consultoria especializada
em pesquisas e contou com a participação de 1.600 pessoas de todo o
país.

A Localiza é a maior empresa de
aluguel de carros na América do Sul.
Companhia de capital aberto listada
na B3 e com elevado nível de governança corporativa, a Localiza traz
em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação. Fundada em Belo Horizonte, em
1973, ao longo do tempo consolidou-se como uma plataforma de negócios
de mobilidade composta por Localiza, Localiza Gestão de Frotas, Localiza
Seminovos, Localiza Meoo e Zarp Localiza, sendo hoje uma das 20 marcas
mais valiosas do país. A companhia
reúne uma série de premiações e reconhecimentos do mercado ligados a
relacionamento com clientes e investidores. A sinergia das áreas de eficiência aliada à excelência operacional
permite à Companhia oferecer as
melhores soluções de mobilidade por
meio de 605 agências, distribuídas
em 6 países da América do Sul.
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Unimed-BH conquista Selo Pró-Ética
pela terceira vez consecutiva
Selo foi criado pela
Controladoria-Geral
da União (CGU)
para reconhecer
empresas que,
voluntariamente,
estão comprometidas
com a prevenção e o
combate à corrupção
e fraude. Em 2021, a
Cooperativa também
foi destaque em
outras premiações
de governança

Eudes Arantes Magalhães, Diretor Administrativo-Financeiro da UNIMED-BH

39

40

MUNDO EMPRESARIAL

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

EDIÇÃO 299

A Unimed-BH acaba de conquistar, pela terceira vez consecutiva, o
Selo Pró-Ética, um dos principais
reconhecimentos dados a empresas
no Brasil comprometidas com a prevenção e o combate à corrupção e
fraude. Nesta edição, 67 empresas de
diversos segmentos foram aprovadas
e conquistaram o selo. A entrega da
premiação ocorreu nesta terça-feira,
dia 07, em Brasília e contou com a
presença de autoridades e representantes de diversas empresas. Quem
recebeu o prêmio pela Unimed-BH foi
o diretor Administrativo-Financeiro,
Eudes Arantes Magalhães.
O Selo Pró-Ética foi criado pela
Controladoria-Geral da União (CGU)
para reconhecer empresas que, voluntariamente, adotam ações efetivas
para promoção de ética e integridade,
notadamente na prevenção, detecção
e combate a atos de fraude e corrupção. Além do Selo Pró-Ética, a Cooperativa também foi reconhecida em
2021 em outras premiações relacionadas à governança.

“Temos um Programa de Compliance robusto e que é referência no
país. Com o engajamento e compromisso de todos, mantemos um ambiente pautado pela ética e integridade, promovendo uma forte cultura de
conformidade em toda a Cooperativa.
Conforme diz o nosso diretor-presidente Samuel Flam devemos fazer
que é certo, e não o que é fácil”, afirma
o diretor Administrativo-Financeiro,
Eudes Arantes Magalhães.
A Unimed-BH conquistou o Selo
Pró-Ética 2021 com êxito, atingindo
elevada pontuação. A Cooperativa já
havia sido reconhecida como empresa Pró-Ética na edição de 2017 e na
edição 2018-2019. “Consolidamos
agora nosso reconhecimento na edição 2020-2021, com uma nota ainda
maior que a anterior, demonstrando a
evolução constante das ações da cooperativa para promoção da ética e da
integridade”, declara Eudes.

O Pró-Ética une esforços entre
os setores público e privado para
promover no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. É um incentivo, por meio do
reconhecimento público, para a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas. Para participar
do Pró-Ética são avaliados requisitos
como: Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética;
Políticas e Procedimentos; Comunicação e Treinamento; Canais de Denúncia e Remediação; Análise de Risco e
Monitoramento; e Transparência e
Responsabilidade Social.

A Unimed-BH recebeu ainda o
Prêmio Excelência da Saúde, em Natal/RN, na categoria “Boas práticas
e compliance”, reconhecendo o case
de implantação e conformidade com
a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD na Unimed-BH. Este ano, a Cooperativa organizou e participou do
IV Congresso de Integridade 2021,
ocorrido de 04 a 18 de novembro, em
formato digital e ao vivo. No evento, a Unimed-BH promoveu o painel
“Pandemia e ética na saúde”, em que
destacou suas iniciativas durante a
pandemia da COVID-19.

OUTROS RECONHECIMENTOS
RELACIONADOS À GOVERNANÇA

Além disso, a Unimed-BH mantém a associação com o Pacto Global
das Organização das Nações Unidas
(Rede Brasil), onde tem atuado de
forma ativa, compondo o HUB ODS da
Rede Brasil, e com o Instituto Ethos
de ética empresarial, reafirmando o
seu compromisso público com a integridade e o combate à corrupção.

Para que sejam aprovadas no
Pró-Ética, as empresas precisam obter pontuação igual ou superior a 70
pontos e alcançar, no mínimo, 40% da
pontuação em cada área do questionário. A Controladoria também analisa evidências de diversos itens para
definir as empresas reconhecidas.

Também em 2021, a Cooperativa
conquistou o 1º lugar na dimensão
“Governança Corporativa – categoria
Planos de Saúde” na última edição do
Anuário “As Melhores da Dinheiro”,
publicado pela Revista Istoé Dinheiro.

Ainda em 2021, a Cooperativa
manteve o Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade, concedido pela
Unimed do Brasil, na categoria ouro.
Quatro unidades hospitalares próprias
também mantiveram o Selo Hospital
Unimed de Sustentabilidade, demonstrando a preocupação em oferecer um
ambiente íntegro e sustentável.
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Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
destaca Unimed como liderança global
do cooperativismo de saúde
Ranking mundial reconhece o sistema cooperativo na 4ª posição entre
as 300 maiores cooperativas por volume de negócios/PIB per capita e
no 28º lugar entre as 300 maiores cooperativas por faturamento

Dr. Samuel Flam, presidente da Unimed-BH

A Unimed foi reconhecida como
liderança global do cooperativismo
de saúde na 10ª edição do World Cooperative Monitor (WCM) 2021, uma
iniciativa da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em parceria com
o Instituto Europeu de Pesquisa em
Cooperativas e Empreendimentos
Sociais (Euricse), que tem como objetivo explorar o impacto econômico
e social das maiores cooperativas do
mundo.

O relatório foi lançado no início
de dezembro, durante o Congresso
Mundial de Cooperativas, realizado
em Seul, Coreia do Sul. Em sua edição
comemorativa de 10 anos, o estudo
mapeia o impacto das cooperativas
em todo o mundo e aponta a Unimed
como um dos maiores grupos cooperativistas dedicados à saúde. Líder
da saúde suplementar no Brasil, o
Sistema Unimed conquistou a primeira colocação no ranking das Top 10

cooperativas do setor de educação,
saúde e assistência social do mundo,
além de ocupar a 4ª posição entre as
300 maiores cooperativas de todos os
setores por faturamento/PIB per capita, com volume de negócios de US$
1.982.103,92, e ficou em 28º lugar
entre as 300 maiores cooperativas
por faturamento, com receita bruta
de US$ 17,64 bi em 2019, ano fiscal
analisado para a consolidação dos resultados do levantamento.
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“O reconhecimento do World Cooperative Monitor, mais importante
relatório do cooperativismo no mundo, pelo trabalho desenvolvido pela
Unimed coroa nossa vocação cooperativista, fundamentada na gestão
pelo próprio médico, na excelência
no cuidado e na proximidade com
as comunidades, que contribui para
enfrentarmos os grandes desafios
impostos pela crise sanitária”, afirma
Omar Abujamra Junior, presidente
da Unimed do Brasil.
“Os excelentes resultados que
conquistamos reforçam a convicção
de que estamos no caminho certo,
em busca contínua pela promoção da
saúde e bem-estar e em contribuir
para o setor de saúde suplementar
brasileiro”, finaliza.

Para a elaboração do ranking das
10 mais bem colocadas do setor de
educação, saúde e assistência social,
o WCM considera cooperativas que
administram os três serviços, podendo incluir consumidor (usuário),
produtor (provedor) e cooperativas
sociais e de saúde com múltiplas
partes interessadas que buscam
fornecer assistência social e cuidados de saúde comunitários de alta
qualidade e com boa relação custo-benefício. Já o ranking das maiores por faturamento/PIB per capita
mede o volume de negócios das 300
melhores cooperativas e empresas
mútuas em termos do poder de compra de uma economia, relacionando
os resultados com a riqueza do país
de origem.
COMBATE
À PANDEMIA

Além das colocações expressivas
nos rankings elaborados pelo WCM,
nesta edição o relatório destacou o
trabalho desenvolvido pelas cooperativas Unimed no enfrentamento da
crise deflagrada pela pandemia da
Covid-19. A publicação ressalta que
a Unimed forneceu apoio vital para
a luta do sistema de saúde brasileiro

contra o novo coronavírus, com contribuição para o fortalecimento das
estruturas das unidades de saúde,
aumento do número de leitos e de
serviços, construção de hospitais de
campanha e iniciativas de comunicação voltadas à conscientização sobre
a importância da vacinação.
As ações de prevenção e assistência colocadas em curso pelas cooperativas Unimed também apoiaram
as comunidades por meio da doação
de alimentos e suprimentos médicos e fornecendo aconselhamento e
apoio aos governos locais.
Como exemplo, o relatório chama atenção para a doação de 35 toneladas de cestas básicas e produtos
de higiene para comunidades em
situação de vulnerabilidade social
da região metropolitana de Belo Horizonte, pela Unimed-BH (MG), que
ainda forneceu ao município a tecnologia necessária para consulta on-line, prestando assistência médica
essencial à capital mineira.

“Como cooperativa médica temos
o compromisso de zelar pela saúde
e a nossa responsabilidade envolve
todos os nossos públicos de relacionamento. As nossas ações voltadas
para a sociedade no enfrentamento
da pandemia são um reflexo do nosso cuidado”, afirma o diretor-presidente da Unimed-BH, Samuel Flam.
OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
DA ONU

De acordo com o levantamento,
a Unimed se destaca também como
promotora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU),
no ramo “Saúde e Segurança do
Cliente”, sendo referência em garantia de uma vida saudável e promoção
do bem-estar para todas as idades.
O relatório menciona os creden-
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ciamentos conquistados pelo Sistema Unimed no âmbito da Resolução
Normativa (RN) nº 277, referente
ao Programa de Credenciamento
de Operadoras de Planos Privados,
instituído pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).

O World Cooperative Monitor
(WCM) reporta sobre as maiores
cooperativas e empresas mútuas do
mundo, incluindo rankings das Top
300 e análises setoriais. A cada ano,
o World Cooperative Monitor se baseia na pesquisa e coleta de dados
dos anos anteriores, aperfeiçoando
e aprimorando continuamente a metodologia e as estratégias de coleta
de dados.
Em 2021, o WCM chega a sua 10ª
edição, e nesse período explorou vários temas, da análise setorial à estrutura de capital e à contribuição
das cooperativas para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU.

A Unimed possui 54 anos de
atuação no mercado de saúde suplementar. A marca nasceu com a
fundação da Unimed Santos (SP), em
1967, e hoje é composta por 341 cooperativas de saúde, com assistência
para 18,3 milhões de beneficiários
em todo o País.

A Unimed conta com mais de
118 mil médicos cooperados, 153
hospitais próprios e mais de 2.400
hospitais credenciados, além de
pronto-atendimentos, laboratórios
e ambulâncias para garantir a qualidade da assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar
prestada aos beneficiários das cooperativas.
Sua marca é ratificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) como de alto renome por
seu grande nível de conhecimento
pelo público, autoridade incontestável e fama que ultrapassa os limites
do segmento de saúde.
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Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH
Minas é aberta para todos os públicos
Orlando Bento

Ricardo Santiago, presidente do Minas Tênis Clube, Mercês Fróes (blusa preta), diretora Institucional do Instituto Unimed-BH,
Natalie Olifson (blusa laranja), diretora de Articulação e Integração Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de MG, Silvia Rubião,
jornalista e ex-diretora de Cultura do Minas Tênis Clube e André Rubião, diretor de Cultura do Minas

“Pela leitura temperei a minha
pátria, chorei sua miséria, provei de
minha família, bebi de minha cidade,
enquanto, pacientemente, degustei
dos meus desejos e limites”, disse o
escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queirós (1944 - 2012), sobre
o papel da leitura em sua vida. A fim
de proporcionar tais sentimentos ao
público e promover o hábito da leitura

e da pesquisa na sociedade belo-horizontina, o Centro Cultural Unimed-BH
Minas inaugura a sua Biblioteca. O espaço, que conta com cerca de seis mil
publicações variadas em temas, títulos, autores e categorias, é para todos,
sócios do Minas Tênis Clube e amantes
da leitura moradores da capital mineira. O funcionamento da Biblioteca é de
segunda a sexta, das 13h às 18h30.

A Biblioteca do Centro Cultural
Unimed-BH Minas tem seu conceito elaborado por Cleide Fernandes,
bibliotecária e Gestora Cultural da
Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo de Minas, e Fabíola Farias,
profissional de Letras e pós-doutora
em Ciência da Informação; e o projeto do espaço físico é assinado pela
arquiteta Isabela Vech. O objetivo do
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espaço é oferecer um acervo para todas as faixas etárias, inclusive crianças e adolescentes, que encontrarão
obras da produção editorial brasileira e uma seleção especial feita para
atender à primeira infância (crianças
de zero a seis anos). Também estarão disponíveis livros de não-ficção,
graphic novels, obras de referência e
uma coleção sobre esportes, jornais
e revistas. A acessibilidade universal
estará incorporada ao espaço, incluindo livros em braille.

Presente na planta do Centro
Cultural desde a sua inauguração, em
2013, a Biblioteca do Minas faz parte dos planos de expansão do Centro
Cultural e, com a parceria do Instituto Unimed-BH, está saindo do papel.
Com essa casa de livros, que incorpora também o Circuito Liberdade,
está se democratizando o conhecimento e a capacitação da sociedade.
O diretor de Cultura do Minas Tênis
Clube, André Rubião, afirma que a
Biblioteca do Minas pode ser um espaço de descoberta. "O hoje escritor
Luiz Ruffato conta que descobriu os
livros quando brincava de esconde-esconde na escola. Ele disse que entrou no espaço para se esconder na
brincadeira, e a astuta bibliotecária
o chamou e deu um livro. Nasceu aí
um dos grandes nomes da literatura nacional. A Biblioteca do Centro
Cultural Unimed-BH Minas leva para
toda sociedade a oportunidade de
conhecer novos mundos e, assim, democratizar o acesso ao conhecimento", diz o diretor.
A diretora institucional do Instituto Unimed-BH, Mercês Fróes, vê
como um marco a inauguração de
mais um espaço do Centro Cultural
Unimed-BH Minas. “A Biblioteca do
Centro Cultural vem para agregar,
transformando o lugar em um complexo de cultura e conhecimento
acessível para toda a população. Com
um vasto acervo, a Biblioteca também terá um papel fundamental no
incentivo à leitura e à educação”, declara a diretora e reforça ainda que

todas as ações realizadas no Centro
Cultural Unimed-BH Minas são gratuitas e abertas ao grande público.
Mercês destaca também que, desde 2012, a Unimed-BH é signatária
do Pacto Global da Organização das
Nações Unidas (ONU) e, juntos, a Cooperativa e o Instituto Unimed-BH
estão comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) para alcançar uma sociedade
mais justa até 2030. A entrega da biblioteca é mais uma ação que vai ao
encontro do alcance das metas.
A Biblioteca do Minas também
terá atividades integradas aos projetos do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O espaço fortalecerá as
ações culturais dos equipamentos
oferecendo para o público experiências que são realizadas por meio do
encontro entre pessoas, livros e as
artes celebradas no Centro Cultural.
O programa literário “Letra em cena.
Como ler…”, que já possui seis anos
de estrada e é bastante consolidado
no cenário literário da capital, será
incorporado às ações oferecidas pela
Biblioteca.
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Associação sem fins lucrativos,
o Instituto Unimed-BH, desde 2003,
desenvolve projetos socioculturais
e ambientais visando a formação da
cidadania, estimular o bem-estar
e a qualidade de vida das pessoas,
ampliar o acesso à cultura, valorizar
espaços públicos e o meio ambiente.
Ao longo de sua história, o Instituto
destinou cerca de R$140 milhões por
meio das Leis municipal e federal de
Incentivo à Cultura, viabilizado pelo
patrocínio de mais de 5,4 mil médicos cooperados e colaboradores.
No último ano, mais de 7 mil postos
de trabalho foram gerados e 3,9 milhões pessoas foram alcançadas por
meio de projetos em cinco linhas de
atuação: Comunidade, Voluntariado,
Meio Ambiente, Adoção de Espaços
Públicos e Cultura, que estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Neste
ano, todas as iniciativas do Instituto
celebram os 50 anos da Unimed BH.

COMO INGRESSAR?

A Biblioteca do Centro Cultural
Unimed-BH Minas tem seu regimento
de funcionamento e todos os moradores da capital mineira poderão ser
usuários do espaço. O cadastro para
poder alugar livros deve ser feito presencialmente e o interessado deve
levar comprovante de residência,
documento de identidade, informar
um endereço de e-mail, número de
telefone celular ou fixo. Na ocasião
do cadastro, será tirada uma foto no
balcão de atendimento. Leitores menores de 16 anos devem apresentar
autorização assinada por um responsável legal para realizar o cadastro.
Um modelo de autorização será disponibilizado pela gestão da Biblioteca. Em seguida ao cadastro, o usuário
terá acesso liberado à plataforma I10
que contém todas as informações do
acervo da Biblioteca.

Serviço
Biblioteca do Centro
Cultural Unimed-BH
Minas
Endereço:
Rua da Bahia, 2.244,
CF5. Lourdes.
Centro Cultural
Unimed-BH Minas
Funcionamento:
de segunda a sexta,
das 13h às 18h30.
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Central Nacional Unimed alcança
dois milhões de vidas em 2021
Número representa crescimento de 13%; projetos dedicados à jornada do
paciente, além de processos de otimização de carteiras e de vendas ajudaram
a impulsionar o número de beneficiários
A Central Nacional Unimed iniciou o mês de dezembro totalizando
dois milhões de clientes em sua carteira. Este número representa um
crescimento de 13%, em comparação
com o ano anterior. A cooperativa tem
implementado diversas medidas para
impulsionar o número de beneficiários. Entre elas, projetos dedicados
à jornada do paciente com adoção
das melhores práticas cooperativistas tendo o cliente como ponto focal,
além da otimização da carteira e de
vendas, em trabalho conjunto entre
as entidades nacionais do Sistema
Unimed e estreitando o relacionamento com corretores parceiros.
A diretoria da cooperativa buscou
nos últimos oito meses uma atuação
mais próxima nas negociações junto
aos clientes, com dirigentes diretamente envolvidos, o que tornou o
processo mais ágil, somado à ampla
atuação da área comercial com os
parceiros, por meio de treinamentos e
campanhas de vendas. O alinhamento
entre instituições e cooperativas do
Sistema Unimed também favoreceu
o compartilhamento das melhores
iniciativas e transmitiu maior credibilidade ao mercado.

"Temos ganhado destaque por
conta da nossa força e principalmente pela capilaridade do Sistema
Unimed, que abrange cerca de 84%
do território nacional. Nesse tempo
que estamos à frente da CNU, uma de
nossas prioridades tem sido ampliar
a carteira PME nas áreas de ação da
cooperativa e focar na rentabilização dos contratos corporativos nacionais. Com todas essas iniciativas

temos conseguido uma atuação cada
vez mais sólida no mercado de saúde
suplementar", avalia o presidente da
Central Nacional Unimed, Luiz Paulo
Tostes Coimbra.

Com parcerias ainda mais integradas e eficientes junto às Unimed
sócias, a cooperativa tem adotado estratégias de crescimento no mercado
de corporações de grande e médio
porte. No PME, ultrapassou a marca
de 100 mil vidas novas, chegando a
um total de mais de 220 mil beneficiários. Para 2022, a expectativa da
Central Nacional Unimed é dar continuidade à progressão da sua carteira
em todo o Brasil, com amplo trabalho
para gerenciá-la de forma saudável e
sustentável.

A Central Nacional Unimed é a
operadora nacional dos planos de
saúde empresariais da marca Unimed
e sexta maior do País em número de
beneficiários. Faz parte do Sistema
Unimed, composto por 345 cooperativas médicas presentes em 84%
do território nacional, que compartilham os valores do cooperativismo e
o trabalho para valorização dos médicos e da medicina.

Sua carteira é composta por 2
milhões de clientes de grandes corporações nacionais e multinacionais,
além de produtos PME e foco regional em Salvador, Feira de Santana,
Santo Antônio de Jesus, Itabuna,
Ilhéus, Luziânia, São Luís, Brasília e
São Paulo.
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Allianz é eleita melhor seguradora
pelo Prêmio Reclame AQUI 2021
Companhia foi a vencedora na categoria “Seguros em Geral”. Premiação contou com
a participação de 801 empresas, que disputaram voto popular em 148 categorias

A Allianz Seguros foi eleita a melhor seguradora na categoria “Seguros em Geral” pelo Prêmio Reclame
AQUI 2021, que reconhece o trabalho
das empresas que mais respeitam o
consumidor, valorizando o atendimento e proporcionando uma experiência positiva. Os vencedores foram
anunciados na última segunda-feira,
6, em cerimônia online.

Em sua 11ª edição, a premiação
contou com a participação de 801
companhias, que disputaram o voto
dos consumidores em 148 categorias.
Para indicação ao voto popular, as empresas passaram por uma fase de seleção com base em diversos critérios,
que incluíam reclamações avaliadas;
manter no mínimo quatro meses de
reputação em nível Bom, Ótimo ou
RA1000; entre outras avaliações.

“Estamos muito felizes com essa
conquista, considerada a maior premiação de atendimento do país. O
reconhecimento é resultado de todo
o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da Allianz e reforça que
estamos no caminho certo ao colocar
o cliente no centro das nossas ações”,
comemora o diretor de Marketing,
Transformação e Organização da
Allianz Seguros, Luiz Cartolano. “Seguiremos nos empenhando e nos
aperfeiçoando constantemente para
que nossos segurados tenham as melhores experiências e acesso a produtos simples e intuitivos, assim como
um atendimento ágil e descomplicado”, completa.
No Brasil há mais de 115 anos, a
Allianz Seguros atua em ramos elementares e saúde empresarial e está

presente em todo o território nacional, por meio de 72 filiais, além de
62 assessorias e 42 mil corretores de
seguros em todo o país. A Allianz Seguros é uma das líderes no setor de
Ramos Elementares, 2ª em Automóvel e 1ª em Condomínio.
Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos
seus negócios como no campo social,
há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação
Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 8
mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São
Paulo) foram atendidos pela ABA, por
meio de atividades complementares
à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.
A seguradora nomeia o Allianz
Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 10 milhões de pessoas.
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Direcional Engenharia e XP assinam
acordo de investimento em startup
Chamada Direto, empresa cria solução inédita para desenvolvimento do mercado
imobiliário no país com oferta de empréstimos para pessoas físicas na aquisição de
imóveis, home equity e, na ponta corporativa, a aquisição de recebíveis imobiliários
A Direcional Engenharia e a XP Inc.
assinaram no dia 9 de dezembro último
um acordo de investimento na startup
de crédito imobiliário Direto. Criada
pelo Grupo Direcional, a Direto pretende
ampliar sua atuação ao estruturar uma
solução completa para oferta de crédito,
conectando todos os envolvidos na compra, venda e financiamento de imóveis.
O acordo, comunicado por meio
de fato relevante antes da abertura
do mercado, marca a entrada da XP
no negócio com aquisição de 49,9%
do capital (quarenta e nove vírgula
nove porcento). A operação está condicionada a algumas etapas, dentre as
quais a aprovação pelo Conselho de
Administração Econômica (Cade).

A Direto reunirá o know how
e a eficiência da
Direcional no mercado imobiliário
e a tecnologia e a experiência da XP
no mercado financeiro. Com operação
independente dos dois grupos associados e equipe própria em São Paulo e na
sede em Belo Horizonte, a Direto ofertará três soluções iniciais complementares. A primeira delas será a concessão
de empréstimos, inclusive em parceria
com outras instituições financeiras,
para aquisição de imóveis novos e usados por pessoas físicas. Outra frente de
atuação, será o home equity, modalidade em que o imóvel entra como garantia de empréstimo. Além dessas, para
construtoras e incorporadoras, a Direto
trabalhará com a aquisição de carteiras
de recebíveis, encurtando o ciclo de caixa das empresas e liberando capital de
giro na operação.

Pelo acordo, caberá à Direcional
atuar na originação de clientes e na
formação do time com expertise no
mercado imobiliário e em análise de
crédito. A XP tratará da estruturação
de soluções de funding, bem como
auxiliará na captação de clientes e
no desenvolvimento de estratégias e
ferramentas tecnológicas de relacionamento e jornada de atendimento.

A iniciativa surge no momento
em que o mercado imobiliário tem se
aberto a novas perspectivas, especialmente quanto ao chamado home equity. Além disso, as empresas ressaltam
que a ideia da parceria é buscar utilizar diversas fontes de recursos para o
crédito imobiliário. "Nossa intenção é

maximizar oportunidades de financiamento que o mercado já oferece, mas
em uma nova escala e capacidade de
relacionamento com clientes em que a
tecnologia e a rede de distribuição da
XP podem proporcionar", afirma Ricardo Couto, executivo da Direto.

"Esse deal marca a entrada da XP
no mercado de crédito imobiliário, ofertando produtos financeiros inovadores
para este setor e que têm total sinergia
com a nossa base de clientes. Para isso,
vamos contar com a expertise da Direcional, uma parceira de longa data da
XP", destaca José Berenguer, CEO do
Banco XP. Ricardo Ribeiro, CEO da Direcional, acredita que "superadas as condições precedentes, teremos uma em-

presa única, capaz de unir pontas de um
mercado enorme, estimado em trilhões
de reais pelo Banco Central. De um lado,
temos adquirentes ou proprietários de
imóveis e, de outro, empresas do setor
em busca de recursos para seus empreendimentos, além de investidores em
busca de oportunidades seguras, com
garantia imobiliária. E nós os aproximaremos de uma maneira inovadora. É um
negócio em que todos só têm a ganhar,
com a atuação por meio de uma plataforma asset light que une a experiência
de mais de 40 anos de mercado imobiliário da Direcional, com o conhecimento
e a capacidade da XP de desenvolver soluções para o mercado financeiro."
A Direcional Engenharia é uma das
maiores incorporadoras e construtoras do Brasil,
com atuação em
diversas regiões
do território Nacional. A companhia está listada no
Novo Mercado, o mais elevado padrão
de governança corporativa na bolsa de
valores B3. Ao longo de seus 40 anos de
fundação, superou a marca de 150 mil
unidades entregues e incorporadas.
A XP Inc. é uma plataforma tecnológica de investimentos, serviços financeiros e educação, dona das marcas XP,
Rico, Clear, Infomoney, XPeed, entre outras. A XP Inc. tem mais de 3,3 milhões
de clientes e R$ 789 bilhões de ativos
sob custódia. Nos últimos 20 anos, a
empresa vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar
a vida das pessoas, garantindo relações
mais transparentes entre os clientes e
as instituições financeiras.
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Direcional e Riva criam skill para Alexa
para relacionamento pós-venda
Pioneirismo no setor de incorporação e construção permite aos clientes
receberem atualizações das obras, de boletos, fotografias do andamento
dos empreendimentos e informações das companhias

"Alexa, como está o andamento da
obra?". A partir de agora, os clientes
da Direcional e da Riva, empresas do
mesmo grupo empresarial, podem
contar com informações via Alexa,
inteligência artificial da Amazon. A
inovação no setor de incorporação
e construção vai permitir a atualização do andamento da construção dos
imóveis, o envio de boletos e as informações sobre os empreendimentos e
as companhias.
A funcionalidade é acessada por

meio dos dispositivos da Amazon
compatíveis ou com Alexa embutida,
além do aplicativo Alexa gratuito para
smartphones. O único pré-requisito
é ter uma conta na Amazon. Os usuários contam com as informações via
Alexa 24 horas por dia, sete dias por
semana.
"Esse é mais um movimento pioneiro do nosso grupo econômico em
um esforço de aprimorar ainda mais
o relacionamento com nossos clientes em suas jornadas digitais. Nosso

cliente é a nossa razão de existir. Somos centrados na satisfação do cliente", diz Henrique Paim, diretor Financeiro na Direcional.

De acordo com João Vitor da Silva,
gerente de Tecnologia da Informação
da Direcional, as empresas do grupo,
Direcional e Riva, têm sido pioneiras
na construção civil em implementar
soluções de tecnologia digital em seus
diversos processos, o que inclui atividades de engenharia e construção.
Na relação com clientes, viabilizou a
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venda de imóveis 100% online, com
atendimento via WhatsApp Business,
que virou um case premiado, digitalização de todo o processo de análise
de crédito e da assinatura de contrato, uma economia de tempo, papel e
recursos com milhares de clientes em
14 estados no país.
Agora, a skill passa a integrar o
pós-venda do atendimento e compõe
as soluções online disponíveis que ganham novas funcionalidades e maior
grau de usabilidade com o lançamento do novo portal Pode Morar. O
portal traz todas as ferramentas que
o cliente precisa em uma navegação
mais intuitiva e com mais facilidades
e serviços para gerenciar seu relacionamento com as companhias.
"Queremos seguir com nosso protagonismo no setor e na relação com
os clientes com soluções que asseguram maior agilidade e transparência.
Isso reflete nosso compromisso em
sermos parceiros deles ao longo de
toda essa experiência marcante que é
a conquista do sonho da casa própria.
Aqui no grupo Direcional o cliente
está em primeiro lugar.", diz Paulo Assis, CEO da Riva Incorporadora.

Para acionar a tecnologia, basta o
usuário do Pode Morar ter o dispositivo compatível, com Alexa embutida,
ou o aplicativo gratuito Alexa no celular com uma conta da Amazon e dizer
a frase "Alexa, Direcional Engenharia".
No caso de cliente Riva, poderá dizer
"Alexa, Riva Incorporadora". Também
há variações no acionamento, como
por exemplo, "Alexa, abrir Direcional"
ou "Alexa, abrir Riva". Na sequência, o
cliente ouvirá opções do que poderá
fazer com a skill e terá a possibilidade
de fazer perguntas como "Como está o
andamento da obra?" e "Verifica se tenho boleto". Ele receberá informações
então como o status da obra e boletos
para o e-mail do usuário já cadastrado
no Portal Pode Morar.
A Riva Incorporadora é uma das
empresas pioneiras em incorpora-

ção e desenvolvimento de empreendimentos residenciais e líder no
segmento médio-econômico em nível nacional. Com ampla expertise
no setor e capacidade de execução
diferenciada em que alia qualidade
e escala, a Riva tem como um dos
pilares do negócio proporcionar a
melhor experiência do cliente em
sua jornada de conquista do maior
sonho, que é a casa própria. No balanço consolidado de 2020, fechou
o ano com banco de terrenos de valor geral de vendas (VGV) de 5,1 bilhões de reais, o que lhe dá agilidade
e vantagem competitiva para prover
diversos lançamentos ao longo dos
próximos anos. A Companhia atende
a famílias com renda mensal entre R$
4 mil e R$ 12 mil, com preço de venda
das unidades variando entre R$ 200
mil e R$ 500 mil. A empresa atua nos
estados do Amazonas, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo. Os projetos se localizam em regiões centrais
nas capitais e regiões metropolitanas
para o cliente usufruir de mobilidade
e facilidades em geral e dispõem de
espaços para construção de torres
de até 25 andares e apartamentos
de 2 ou 3 quartos com suíte. A Riva
Incorporadora integra o mesmo grupo empresarial da Direcional Engenharia, empresa listada na B3 e uma
das construtoras mais inovadoras do
país, pioneira na implementação de
métodos construtivos que garantem
escala, produtividade e enormes ganhos ambientais.

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

Seu método construtivo proporciona agilidade, eficiência das
equipes, que podem ser treinadas
localmente, e gera valor ambiental.
Desenvolvidas em ciclos de construção reduzidos, as atividades no
canteiro de obras alcançam 99% de
industrialização e têm permitido a
redução de 85% no volume de resíduos, em comparação ao método tradicional de alvenaria estrutural ao
longo dos últimos 10 anos. Essa atuação responsável e com uso intenso
de tecnologia assegurou o título de
Empresa Ouro, no Sinduscon-MG, na
gestão de resíduos.
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Início da operação da 3ª planta é marco
histórico nos 15 anos da Bem Brasil
Aniversariante em 15/12, indústria mineira comemora trajetória de sucesso,
coroada pela liderança de mercado e pela atual expansão da capacidade
produtiva e das ações de sustentabilidade

Ao comemorar 15 anos de atuação no último dia 15 de dezembro,
a Bem Brasil Alimentos, indústria
100% brasileira de batatas pré-fritas congeladas, também estreia uma
nova fase. A empresa está prestes a
experimentar uma expansão histórica em sua capacidade de produção,
com o início da operação da sua terceira fábrica, localizada no município
de Perdizes, no Triângulo Mineiro.
Trata-se de um marco no processo de
crescimento sustentável da empresa,
resultado do maior investimento realizado em toda a trajetória da companhia, projetado para o período de
2021 a 2023.

A nova planta começa a funcionar
já neste mês, ainda em um período
de testes e ajustes, com a inauguração oficial prevista para o começo
de 2022. Quando estiver em plena
atividade, possibilitará, praticamente, dobrar a capacidade produtiva
das atuais 250 mil toneladas ao ano
para mais de 450 mil, além de gerar
cerca de 300 novos postos de trabalho diretos – entre áreas técnicas, de
gestão e operacionais. O aporte total
na expansão física irá superar os R$
700 milhões, levando-se em conta o
aumento da estrutura de apoio, de armazenagem, área de estocagem, entre outros aspectos necessários para

suportar a expansão da indústria.

Tudo isso possibilitará à empresa
chegar ainda mais longe e se manter
relevante para o mercado e para seu
público. Há três anos, a marca é líder
isolada em penetração da batata pré-frita congelada nos lares brasileiros
– detém um share de 40%, conforme
pesquisa Nielsen/SuperVarejo – e
apresenta o maior índice de frequência de compras nos supermercados,
de acordo com a consultoria Kantar.
“A expansão vai ampliar nossa capacidade para atender ao mercado interno, diversificar ainda mais nosso
mix e também para prospectar outros
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países”, afirma o presidente da Bem
Brasil, Dênio de Oliveira. As exportações de batatas pré-fritas congeladas
começaram no final de 2020, e a expectativa é de que sejam aceleradas
nos próximos anos.
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

O projeto da terceira fábrica faz
parte do plano estratégico de crescimento sustentável, que envolve também a ampliação das boas práticas
de responsabilidade socioambiental.
Assim, a nova linha de produção utilizará as mais modernas tecnologias
disponíveis para o setor, além de ser
ecologicamente sustentável. Ocupará, aproximadamente, 100 mil metros quadrados de área construída,
com 100% da água tratada e utilizada para irrigação. Além disso, todo o
gás metano oriundo do tratamento
do efluente será queimado na caldeira, substituindo parte da biomassa, e
qualquer resíduo orgânico será destinado à produção de biofertilizantes
aplicados na própria cultura da batata, nas fazendas parceiras.

O sistema de economia circular
será priorizado nos processos da
indústria, assim como já ocorre na
produção atual das demais plantas da
Bem Brasil. “Essa nova linha é muito
moderna e contribuirá para melhorar
ainda mais nossa eficiência e nossos
mecanismos para minimizar a emissão de poluentes. A preocupação com
a sustentabilidade está no DNA da
Bem Brasil”, completa Oliveira.
RAÍZES

Assim, comemorar o ótimo desempenho desses 15 anos só é possível devido a um planejamento robusto e bem estruturado para aumentar
a visibilidade e a presença da Bem
Brasil nas mesas dos consumidores.
Esse processo começou ainda nos
idos de 1940. Naquela época, a família Rocheto deu início a uma atividade
pioneira no país: o cultivo de batatas
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selecionadas, no município de Araxá,
no Triângulo Mineiro. O produto era
plantado na fazenda e, posteriormente, comercializado nas centrais
de abastecimento. Décadas depois,
já nos anos 90, com a modernização
do mercado de trabalho e a busca dos
consumidores por mais praticidade,
os empreendedores da família, essencialmente inovadora, perceberam a
oportunidade de iniciar a industrialização e, consequentemente, a história
de sucesso da Bem Brasil.
A primeira fábrica foi inaugurada
apenas em dezembro de 2006, após
muitos estudos de viabilidade econômica e pesquisas de mercado para
atender à emergente demanda brasileira. A partir daí, com a primeira
planta 100% nacional, que aliou a ousadia, o pioneirismo e a experiência
de décadas da família no setor produtivo agrícola a um produto industrializado de altíssima qualidade, a
Bem Brasil não parou mais de crescer
e ainda gerar benefícios à economia
local. Hoje a empresa conta com duas
unidades fabris: a de Araxá e a outra
no município vizinho de Perdizes,
inaugurada em 2017. Agora, entrará
em operação a terceira planta, também em Perdizes.
O mix atual contempla mais de 20
itens – entre eles, anéis de cebola, polenta e mais de 10 formatos de batata
–, voltados para o varejo, food service

51

e fast food. Mas os investimentos em
inovações que possam satisfazer as
demandas dos consumidores por alimentos práticos e de altíssima qualidade e sabor seguem em alta. A perspectiva é de que a Bem Brasil possa
se transformar, em breve, em uma
grande indústria alimentícia, tendo a
batata frita como seu carro-chefe.

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil atua
no mercado há 15 anos e é pioneira
na atividade. A companhia é líder em
vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano,
mais de 250 mil toneladas do produto.
Conta com duas unidades fabris: uma
em Araxá e a outra no município de
Perdizes, ambas no Triângulo Mineiro.
Juntas, geram mais de 1 mil empregos
diretos e cerca de 4 mil indiretos. Seu
mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional. A terceira fábrica, também em
Perdizes, está em fase inicial de operação e será oficialmente inaugurada
no início de 2022, com potencial para
quase duplicar a atual capacidade
produtiva da empresa. Além da reconhecida qualidade de seus produtos, a
Bem Brasil ainda prima pela sustentabilidade, com uma atuação focada na
responsabilidade socioambiental e na
governança corporativa, o que já rendeu diversas certificações, entre elas o
Selo Mais Integridade 2021.
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Leite de Magnésia de Phillips, há
mais de 90 anos no Brasil, lança
nova campanha
O antiácido líquido mais vendido do país lança campanha com
Sérgio Mallandro como garoto-propaganda
prescrição, SNC e OTC, cardiometabólicos e biotecnológicos. Integram
o portfólio da companhia diversos
produtos tradicionais, como: Diprivan, Calman, Leite de Magnésia de
Phillips, Magnésia Bisurada, Omcilon-A Orabase, Osteonutri, Ultiva, Durateston, Zyloric, Insunorm,
Agrastrat, entre outros.

O Leite de Magnésia de Phillips,
líder no mercado de antiácidos líquidos com 24,6% de market share em
unidades e 25,1% de market share
em valor (dados dos últimos 12 meses, considerando a base de outubro/2021 - IQVIA), é comercializado
no Brasil há mais de 90 anos. A Aspen
Pharma lançou uma nova campanha,
tendo o humorista Sérgio Mallandro
como garoto-propaganda do medicamento. Figura icônica brasileira,
o artista foi escolhido para ajudar a
gerar buzz e impulsionamento, reforçando ainda a mensagem principal que é originalidade e tradição de
mercado da marca Leite de Magnésia
de Phillips. “Entendemos também
que ele é uma pessoa que traz leveza
e alegria para as pessoas diante de
um cenário tão difícil que vivemos
por conta da pandemia”, revela Renata Ganem, Gerente de Produto da
farmacêutica.
Para Renata, as expectativas para
esse novo momento são as melhores

possíveis: “A campanha ficou incrível. Estamos trabalhando com uma
estratégia robusta de ativação em
diversas frentes, focando em uma
comunicação 360° incluindo TV, digital, eventos, ações de OOH, entre
outras. Nosso objetivo principal é ser
top of mind para o consumidor, que
pense/queira utilizar um produto
antiácido, sabendo da nossa tradição
e originalidade no mercado brasileiro”, acrescenta.
Com o slogan "Chega de cópias,
o Original é de Phillips", o Leite de
Magnésia de Phillips está disponível
em dois sabores: o original e hortelã,
em embalagens de 350ml e 120ml. A
composição do produto continua a
mesma, sem alterações de seus ativos
e fórmula.

Com 12 anos de atuação no Brasil, sede no Rio de Janeiro e fábrica
em Serra/ES, a Aspen Pharma oferece ao mercado brasileiro medicamentos anestésicos, fitoterápicos, de

A Aspen Pharma Brasil é reconhecida há seis anos (2014 a 2020) pelo
Great Place To Work como uma das
melhores empresas para se trabalhar,
já tendo conquistado os selos nas categorias Rio de Janeiro, Farmacêutica,
Mulher, Brasil e LGBTQI+.

A Aspen Pharmacare existe há 160
anos, e é uma empresa farmacêutica
multinacional com presença em mercados emergentes e desenvolvidos. É
a principal companhia farmacêutica
do continente africano, a maior indústria farmacêutica do Hemisfério
Sul e uma das maiores fabricantes de
medicamentos no mundo. Atualmente tem cerca de 9 mil funcionários em
69 escritórios estabelecidos em mais
de 50 países, contribuindo para a
melhoria da saúde dos pacientes em
mais de 150 países por meio de medicamentos de alta qualidade a preços
acessíveis.

Possui aprovações internacionais de fabricação de algumas das
agências reguladoras globais mais
rigorosas, incluindo, entre outras, a
Food and Drug Administration dos
Estados Unidos, a Australian Therapeutic Goods Administration e a European Directorate for the Quality of
Medicines.
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Pelo 11º ano consecutivo, CCR integra lista
das empresas mais sustentáveis da B3
Entre os vários critérios do ranking, ações de ESG definem modelos
de gestão mais bem avaliados pela organização

O Grupo CCR, companhia de infraestrutura orientada para mobilidade
humana, integra a carteira do ISE
(Índice de Sustentabilidade Empresarial) da B3, pelo 11º ano consecutivo. O ISE é uma iniciativa que oferece
indicadores do desempenho médio
das cotações dos ativos de empresas
selecionadas, por seu reconhecido
comprometimento com a sustentabilidade empresarial. Para fazer parte
do índice, as empresas passam por
avaliação em gestão de riscos, ética
nos negócios, engajamento em práticas de diversidade diretrizes de mudanças climáticas, práticas de desenvolvimento sustentável e outros. As
práticas de ESG (do inglês, Environmental, Social, Governance) formam
o conjunto de parâmetros que melhor
expressa os esforços das companhias
que alcançam a pontuação para integrar o ISE.
"ESG é um dos cinco eixos da ambição estratégica 2025 da CCR, cujo
propósito é consolidá-la como companhia de infraestrutura para mobilidade humana focada em fazer cami-

nhos melhores e mais seguros para a
sociedade", diz Marco Cauduro, CEO
do Grupo CCR. "Para a CCR, permanecer no restrito grupo de empresas
integrantes do índice de sustentabilidade da B3 é um bom indicativo
de que estamos no caminho certo",
acrescenta Cauduro.
Os outros quatro eixos da ambição estratégica 2025 da CCR estão
assim definidos: encantamento dos
clientes; engajamento dos colaboradores; reputação e retorno ao acionista.

Além de realizar a gestão socioambiental e de governança de cada
divisão de negócio, o Grupo CCR
compartilha com transparência seus
indicadores, os focos de gestão e
de crescimento da organização por
meio do Relatório Anual do Painel de
Indicadores ESG e outros, também
disponíveis pelo site. Os dados do
Painel se referem a Mudanças Climáticas, Economia Circular, Relacionamento com a Comunidade, Ambiente
de Trabalho, Saúde e Segurança, Go-

vernança e Sustentabilidade.

As iniciativas sociais do Grupo são
gerenciadas pelo Instituto CCR, que
destinou R$ 29,7 milhões a 39 projetos, impactando aproximadamente
2,5 milhões de pessoas.

O Grupo CCR atua nos segmentos
de concessão de rodovias, mobilidade
urbana, aeroportos e serviços. São 26
ativos, presença em 8 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo
é responsável pela gestão e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias,
realizando 3,6 mil atendimentos/dia.
Em mobilidade urbana administra
serviços de transporte de passageiros
de metrôs, VLT e barcas, transportando diariamente, 2 milhões de passageiros. Esse número poderá alcançar
3 milhões, após a conquista das Linhas 8 e 9 concedidas pela CPTM. E
no segmento de aeroportos, com a
vitória no leilão dos blocos Central e
Sul, concedidos pela ANAC, o número
de passageiros poderá ultrapassar 23
milhões, anualmente, incluindo o aeroporto da Pampulha/BH.
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Bloomberg Forum destaca o crescimento
de Miami como um centro financeiro
O aumento de firmas financeiras se mudando para a Flórida pode fazer
de Miami a Wall Street do Sul, de acordo com palestrantes do fórum
recente da Bloomberg, "The New Miami"
As empresas financeiras são atraídas pelo clima mais quente e impostos mais baixos, disseram os líderes
empresariais e governamentais que
falaram no evento, realizado para discutir como as mudanças econômicas
e políticas estão afetando Miami, bem
como cidades ao redor do mundo.

"Garantir que Miami possa enfrentar os desafios da mudança climática, a pandemia COVID-19 e uma
economia em evolução exigirão forte
liderança e inovação", disse Michael
R. Bloomberg, fundador da Bloomberg LP "A força de Miami como centro financeiro, líder em sustentabilidade e um centro criativo próspero
são recursos enormes, e as discussões de sexta-feira sugerem que a
cidade está trabalhando duro para
capitalizá-los", acrescentou.

O prefeito de Miami, Francis X. Suarez, disse: "Estamos testemunhando
a metamorfose de Miami" e, quando
"as cidades funcionam, a América
funciona". As cidades não podem ignorar a inovação mais do que podem
ignorar a mudança climática, disse
ele, acrescentando: "Eles podem fingir que não existe ou podem enfrentar essas realidades, abraçar essa
ruptura e abraçar a mudança."
Cathie Wood, fundadora, CEO e
CIO da ARK Investment Management,
que administra US $ 10 bilhões em
ativos, disse que está transferindo
funcionários para a Flórida e que
isso pode ajudar na retenção de talentos. Ela participou de um painel
de discussão com Jorge Pérez, fundador, presidente e CEO do The Related

Group, e Zach Dexter, CEO da FTX US
Derivatives. A discussão foi moderada por Erik Schatzker, Editor geral
Bloomberg TV.

Educação, infraestrutura e governos trabalhando em conjunto com o
setor privado são fundamentais para
garantir o crescimento de Miami,
atrair investimentos e talentos, disse
Barry S. Sternlicht, Presidente e CEO
do Starwood Capital Group.
Arte e cultura estão desempenhando um papel vital no crescimento de Miami, disse Amy Cappellazzo,
sócia fundadora, Art Intelligence Global LLC, e Franklin Sirmans, diretor
do Pérez Art Museum Miami (PAMM),
um parceiro cultural da Bloomberg,
onde o evento foi guardado. A discussão foi moderada por Nathan Crooks,
Bloomberg News.
"The New Miami" é o mais recente fórum da Bloomberg para reunir governos, reguladores e líderes

empresariais para discutir questões
- como a pandemia COVID-19, uma
nova administração dos EUA e fluxos
de comércio internacional. Fóruns
semelhantes foram realizados em
Frankfurt, GIFT City, Índia e Londres.

Bloomberg, líder global em notícias e informações financeiras e de
negócios, oferece aos tomadores de
decisão influentes uma vantagem
crítica ao conectá-los a uma rede dinâmica de informações, pessoas e
ideias. A força da empresa - fornecer
dados, notícias e análises por meio de
tecnologia inovadora, com rapidez e
precisão - está no centro do Terminal
Bloomberg. As soluções empresariais
da Bloomberg se baseiam na força
central da empresa: alavancar a tecnologia para permitir que os clientes
acessem, integrem, distribuam e gerenciem dados e informações em organizações de maneira mais eficiente
e eficaz. Para obter mais informações,
visite Bloomberg ou solicite uma demonstração.
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63% dos bares e restaurantes
ainda não retomaram as vendas
da pré-pandemia; para 48%,
recuperação pode levar até 3 anos

Nova pesquisa da série Covid-19
realizada pela Associação Nacional de
Restaurantes (ANR), pela consultoria
Galunion e pelo Instituto Foodservice
Brasil (IFB) ouviu 560 empresas de
todo o país, que representam mais de
15 mil estabelecimentos, cafés e lanchonetes de todo o país ainda enfrentam muitas dificuldades para retomar
o perfil de faturamento do período
anterior à pandemia. Segundo a nova
pesquisa da série Covid-19, realizada
pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR), pela consultoria Galunion, especializada no mercado food

service, e pelo Instituto Foodservice
Brasil (IFB), 63% das empresas ainda
não recuperaram as vendas em relação à pré-pandemia, na comparação
de outubro de 2021 com outubro de
2019. 37% afirmaram que superaram
a receita no mesmo período.
A pesquisa foi realizada entre os
dias 1º e 28 de novembro com 560
empresas de todo o país e de diversos perfis - de redes a independentes
- que representam 15.512 lojas. 54%
estão localizadas nas ruas e outras
21% em shoppings e centros comer-

ciais. O nível de endividamento das
empresas teve uma pequena melhora
em relação a setembro. Na ocasião,
55% do setor se declarava endividado. Hoje, esse percentual caiu para
48%. A maior parte das dívidas, segundo 78% dos entrevistados, está
nos bancos. 48% têm tributos em
atraso. 48% afirmaram que levarão
até 3 anos pagar seus débitos, mesmo
índice da pesquisa anterior.
Para Fernando Blower, diretor
executivo da ANR a pesquisa revela que a recuperação está apenas no
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início e o setor ainda tem um longo
caminho a percorrer para um crescimento consistente. "A boa notícia é
que temos uma pequena melhora de
alguns indicadores, como o número de empresas endividadas. Mas o
processo de recuperação será longo.
E ainda vivemos momentos de muita
apreensão com o aumento de casos
de Covid-19 na Europa e a chegada
dessa nova variante", afirma Blower.
DESAFIOS E FATURAMENTO

A pesquisa quis saber também
das empresas se os clientes voltaram
a consumir como antes da pandemia.
47% disseram que não e 34% responderam afirmativamente. Outros
18% dos entrevistados representam
lojas que foram abertas na pandemia.
Um dos fatores que ajuda a explicar a
situação atual do segmento é a quantidade de empresas que afirmaram
operar com número de colaboradores
abaixo do ideal: 69%.

Sobre trabalhos temporários de
fim de ano, a maior parte das empresas - 53% - afirma que não irá
contratar e outros 47% admitem que
devem ampliar o quadro de colaboradores. Com o avanço da vacinação
no segundo semestre e a abertura do
setor sem restrições na maior parte
do país, as empresas esperam faturar
neste segundo semestre 39%, em média, acima do primeiro (período em
houve novo lockdown em boa parte
do país por causa da expansão da Covid-19, especialmente entre os meses
de março e abril).
A respeito do faturamento total
do ano, 53% das empresas afirmam
que esperam terminar com aumento
do lucro em relação a 2020. Outros
20% disseram que seguem em estabilidade e 17% com prejuízo. Em relação aos principais desafios para 2022
aparecem com destaque atrair novos
cliente e crescer vendas (68%) e a
inflação (64%). "O setor certamente
terá que se equilibrar no ano que vem
entre esses desafios de seguir a reto-

mada, crescer e ainda ter que lidar
com a inflação crescente. Seguiremos
em um cenário de incertezas, tanto
em relação à política como na macroeconomia. Mas há indicadores muito
claros já sobre inflação e crescimento
do país abaixo das expectativas em
2021 com o qual teremos que lidar",
afirma o diretor executivo da ANR,
Fernando Blower.
Para Paulo Camargo, presidente
do Instituto Foodservice Brasil (IFB),
a pesquisa mostra uma retomada gradual do setor, porém, algumas áreas
ainda precisam de atenção para retornarem ao estágio da pré-pandemia. "Um ponto relevante é a consolidação dos canais de vendas digitais
no foodservice. A pandemia acelerou
essa tendência e agora os operadores
devem estar mais atentos a esse novo
desafio nos próximos anos" complementa o executivo.

Segundo Simone Galante, CEO
da Galunion e responsável pela pesquisa, 2022 começará como perspectivas mais positivas, embora haja
ainda algumas incertezas. "Entre os
eventos do final de 2021 e o carnaval,
devemos sentir a retomada do turis-

mo, a continuidade da vacinação e o
retorno mais amplo ao trabalho presencial, incentivando não somente
o consumo pelos encontros sociais,
mas também do almoço de conveniência. Quem investe na comunicação
digital e no atendimento cuidadoso
seguirá com a preferência do consumidor. Mas ainda há a questão da inflação nos ingredientes chaves e as dívidas geradas pela pandemia, fatores
que demandarão muito foco e gestão
neste momento. O futuro pode reservar algumas soluções, cada vez mais
baseadas em tecnologia, para as principais dores do setor. Como exemplo,
vale pensar em questões como alterar
o modelo que apresenta baixa capacitação, salários de entrada e tolerância de alto turnover, para um modelo
operacional em que haja menos pessoas, porém com mais capacitação,
melhor remuneração e mais tecnologia. Outro ponto crucial será a capacidade de inovar, trazendo sabores e
experiências. E desta vez, a inovação
certamente estará acompanhada por
práticas de sustentabilidade, atenção à competitividade e valorização
da saúde física e mental, para que as
pessoas se sintam melhor e mais confiantes", finaliza.
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N26 explora o futuro do setor com o Índice
Global de Bancos Digitais 2021
Estudo prevê crescimento na adoção de bancos digitais em cerca de 70%,
com um mercado potencial de 1,4 bilhão de clientes

À medida em que a demanda global por serviços financeiros digitais
e inovadores acelera, os bancos digitais continuam a ganhar força com
milhões de clientes em todo o mundo. Como parte disso, a N26 lançou o
“2021 Global Digital Banking Index”
(Índice Global de Bancos Digitais,
em tradução livre) - uma análise de
pesquisas feitas com mais de 47.000
clientes bancários em 28 mercados
para explorar as mudanças de atitude dos consumidores em relação ao
banco digital.
O índice analisa motivadores e

barreiras para a adoção do modelo, as
percepções em relação aos bancos digitais e indicações sobre o crescimento do setor nos próximos anos. Além
de enfatizar a crescente demanda por
serviços bancários simples, intuitivos e convenientes que sejam 100%
digitais, o estudo também mostra
um enorme potencial de crescimento inexplorado nos próximos anos. O
futuro dos bancos digitais parece não
apenas brilhante, mas também mais
diversificado em sua base de clientes,
com clientes do sexo feminino prontas para impulsionar a próxima onda
de crescimento do segmento.

POTENCIAL DE CRESCIMENTO E
OS PRINCIPAIS IMPULSIONADORES
DA ADOÇÃO DO BANCO DIGITAL
Nos 28 países onde o estudo foi
feito, cerca de 1 em cada 4 pessoas
(23%, em torno de 450 milhões de
clientes) já possui uma conta bancária digital. Quase metade (46%)
dos respondentes que não possuem
conta online revelaram que ficariam motivados a adotar o modelo
para acessar a experiência do usuário simples e conveniente, com comunicação clara e simples, preços
competitivos e recursos amigáveis
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que os bancos digitais oferecem. As
descobertas também sugerem que o
número de clientes de bancos digitais pode crescer para cerca de 70%
da população nos países pesquisados - potencialmente 1,4 bilhão de
pessoas no total.
Nesse sentido, a confiança continua
sendo um fator importante para atrair
e reter clientes. Com a falta de interação
“cara a cara” no espaço online, é particularmente importante para os bancos
digitais transmitirem intimidade e humanidade em suas interações.
“É claro que construir e ganhar
confiança é um fator significativo no
futuro de nosso setor, especialmente
porque não temos o legado de séculos
que os bancos tradicionais possuem.
No entanto, a pandemia mostrou que
devemos nos concentrar no futuro,
não no passado. É por isso que o N26
está construindo serviços bancários
para o século 21 e continua a ganhar
a confiança de milhões de clientes em
todo o mundo ", disse Alex Weber, diretor de crescimento da N26.
PAÍSES QUE LIDERAM O
CRESCIMENTO NO SETOR

De acordo com o estudo, os três
principais países com maior participação de clientes com contas digitais
são: Arábia Saudita (54%), Emirados
Árabes Unidos (51%) e Brasil (44%).
Os países que demonstraram o crescimento mais rápido na adoção do
modelo nos últimos dois anos foram
Suíça (82%), Brasil (73%) e Austrália (58%).
A Europa fica para trás neste quesito: França (20%), Espanha (15%),
Bélgica (13%), Alemanha (10%) e
Holanda (8%). No entanto, esses países também viram um grande aumento na população de bancos digitais entre 2018 e 2020, por exemplo,
Suíça (82%), Irlanda (56%), Reino
Unido (55%), França (53%), Espanha (44%), Alemanha (35%), Bélgica
(30%) e Itália (28%).

MUDANÇA NO PERFIL DO
USUÁRIO PARA UMA BASE MAIS
DIVERSIFICADA
Embora a maioria dos usuários
de bancos digitais sejam pessoas de
maior renda, do sexo masculino e
com idade entre 25 e 44 anos, o estudo mostra o início de uma mudança
notável no perfil do usuário quando
se trata do assunto. O levantamento
mostrou que a Espanha observa uma
alta adoção de serviços bancários exclusivamente digitais entre a classe
média, dos quais 55% destes têm renda média, seguida de perto pela Itália
com 53%. Embora muitos vejam esse
público como predominantemente
membros da Geração Z, esse não é
mais o caso. Na Itália, 45% dos usuários têm mais de 45 anos. Na França, há tantos clientes de banco digital
com mais de 55 anos quanto entre 18
e 24 anos - 1 em 5 em ambos os casos.

Outro exemplo interessante é
o Brasil, que é o primeiro país com
mais mulheres clientes de bancos digitais do que homens (52% mulheres
e 48% homens). Muitos países europeus também veem a lacuna entre os
clientes do sexo feminino e masculino
diminuindo. Com muitos destes tendendo a uma divisão igual entre os sexos, como na Itália (45% mulheres),
Dinamarca (44% mulheres), Suécia
(44% mulheres) e Espanha (42% mulheres), o estudo aponta para o papel
importante que elas desempenham
na adoção do modelo.
N26 BRASIL

Mesmo com a ampliação do acesso a serviços financeiros promovida
pela primeira geração de fintechs nos
últimos anos, o brasileiro ainda não
melhorou sua relação com o dinheiro.
Não à toa, quase 70% da população
tem gasto maior ou igual à renda, segundo o I-SF (Índice de Saúde Financeira), lançado pelo Banco Central e
Febraban. Com a missão de promover
saúde financeira, a N26 anuncia o plano de lançar a primeira fincare do país.
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Após impulsionar a revolução
bancária na Europa, o melhor banco do mundo - segundo a Forbes em
2021 - chega ao Brasil com uma equipe 100% local para dar conta das particularidades do país.

“Nos últimos anos, vimos grandes
avanços na relação dos brasileiros
com os bancos. O acesso digital e o relacionamento mais próximo e centrado no usuário permitiu a abertura de
milhões de contas digitais. Mas mesmo assim, a relação do brasileiro com
dinheiro não melhorou”, diz Eduardo
Prota, CEO da N26 Brasil.
SOBRE A PESQUISA

A N26 trabalhou com um importante parceiro de consultoria global,
cuja pesquisa entrevistou 47.810
pessoas em 28 países, incluindo Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China continente, China - Hong Kong, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,
Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia,
México, Holanda, Noruega, Rússia,
Arábia Saudita, Cingapura, África do
Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados
Árabes Unidos, Reino Unido e Estados
Unidos. Neste relatório, esses mercados são considerados representantes
do mercado global.

Os entrevistados eram consumidores de serviços bancários e de seguros que possuíam conta em banco
e pelo menos uma apólice de seguro.
Eles incluíram várias gerações e níveis
de renda. O trabalho de campo foi realizado entre julho e agosto de 2020.
Fundada em 2013 por Valentin
Stalf e Maximilian Tayenthal, a N26
é o primeiro banco digital europeu.
Após sucesso absoluto na Europa, a
empresa chega ao Brasil, em sua 26º
operação, para lançar a primeira
fincare no país. Com mais de 60 funcionários, a fintech promete resolver
uma grande dor do mercado local: a
organização e planejamento financeiro com um produto totalmente
customizado para os brasileiros.
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Biometria facial deve movimentar R$ 53 bilhões
em 2022: conheça as tendências desse mercado
Os avanços para os próximos anos
Após o aumento da demanda e
urgência mundial nos cuidados com
a higiene sanitária, a biometria facial
ganhou popularidade e se tornou essencial para comodidade, experiência
e segurança das pessoas. De acordo
com a Allied Market Research, empresa de consultoria global, a tecnologia
deve movimentar US$ 9,6 bilhões (R$
53 bilhões) em 2022.
Apesar de não ser tão evidente,
o uso do reconhecimento facial está
presente no dia a dia em processos
de identificação como em entradas de
edifícios, celulares e tablets, check-in
de companhias aéreas em aeroportos,
entre outras funcionalidades que dispensam o contato físico com superfícies e dispositivos e utilizam apenas a
captação dos pontos faciais.

De hoje em diante, com esse avanço
tecnológico, as soluções que antes pareciam cenas de filmes futuristas e fora
da realidade das pessoas, começam a
ser introduzidas com naturalidade. André Barretto, CEO da UNIKE Technologies, primeira FricTech do mundo e que
utiliza tecnologias como inteligência
artificial, visão computacional, autenticação/identificação por meio de biometrias para melhorar a experiência
das pessoas em suas diversas jornadas
do dia a dia, cita cinco tendências para
o futuro desse mercado:

- Pagamento com a face: uma prática já exercida em outros países há algum
tempo, como na China, por exemplo, o
pagamento com a face está chegando
aos poucos no Brasil e já faz parte do
escopo de grandes marcas. A tecnologia
de biometria facial atua para diminuir o
contato com máquinas de cartão e outros
equipamentos, facilitando e gerando novas experiências para quem quer efetuar
pagamentos e diminuir o contato;

- Identificação empresarial: uma
segunda tendência está no setor empresarial, que aponta para investimento em ferramentas que otimizam suas
operações e reforcem a segurança e
conveniência (melhoria da experiência)
no acesso para empresas e clientes. Com
o reconhecimento facial inserido nesse
setor, é possível aplicar a identificação
para gerar maior segurança e comodidade para visitantes e agilidade em processos internos com colaboradores;

- Entretenimento: após a retomada do setor de entretenimento, algumas tecnologias passaram a fazer
parte dos frequentadores de shows,
eventos, bares, parques aquáticos e
outros. Realizar check-in, pagamentos
de itens a serem consumidos e outras
facilidades apenas com os pontos capturados da face, começou a ser mais
explorado há pouco tempo. Essa é uma
grande tendência que veio para ficar;
- Contactless: o contactless será
cada vez mais utilizado no mundo do
entretenimento e lazer, saem de cena
as maquinetas de pagamento tradicional e entram os dispositivos por aproximação e de reconhecimento facial ou
a liberação de entrada em um edifício
são alguns exemplos corriqueiros;

- Visão Computacional: também
prometem ter um crescimento, com
tecnologias capazes de reconhecer
imagens, ler dados presentes nelas e
realizar a tomada de decisões por IA
nesse radar.

A UNIKE Technologies, primeira
FricTech do mundo e que utiliza tecnologias como inteligência artificial, visão
computacional, autenticação/identificação através de biometrias para melhorar
a experiência das pessoas em suas diversas jornadas do dia a dia. Por meio de
diferentes produtos, atua no mercado de
educação, varejo, entretenimento, saúde
e meios de pagamento (através do reconhecimento facial). A ideia da startup
é baseada em 3 pilares fundamentais:
Tecnologia, Jurídico (a UNIKE é LGPD
por Design*) e Educacional. Foi fundada
em 2018, por André Barretto - empreendedor há mais de 20 anos e com mais
de oito anos de experiência em soluções
de identificação e autenticação biométrica. Com escritórios em São Paulo e
Fortaleza, tem como clientes empresas
como Porsche, AmigoEDU, Rede Laureate, Grupo nima e DHL. A Unike faz parte
da Blockpar, uma Venture Builder que
possui 14 startups em diferentes estágios, que também foi fundada e é liderada pelo empresário.
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Carros elétricos tiveram recorde de vendas
em 2021, tendência deve continuar
Infraestrutura de recarga é um dos entraves para que o modal deslanche
desenvolve soluções de eletrificação
desde 2010, é pioneiro na bilhetagem
deste tipo de serviço. “É fundamental
que o mercado possa ter este negócio
viabilizado e as empresas se interessem, o que o tornará mais atrativo
para empresas e usuários”, esclarece
Carlos Gabriel Bianchin.
O centro de ciência e tecnologia
também viabilizou o desenvolvimento de um carregador rápido com tecnologia nacional e 50 kW de potência
de carregamento. Com esse tipo de
equipamento, a implantação de sistemas de carga de alta potência com
menor custo e o deslocamento dos
veículos elétricos entre cidades podem se tornar realidade.
De janeiro a outubro de 2021, foram vendidos 27.097 veículos elétricos no Brasil, número que deve chegar aos 30 mil até o fechamento do
ano. Trata-se de um recorde de vendas desse tipo de carro no país, um
aumento de 74% em relação a 2020.
Os dados são da Associação Brasileira
do Veículo Elétrico (ABVE).

Para Carlos Gabriel Bianchin, pesquisador especialista do centro de
ciência e tecnologia Lactec, a subida
nos números era prevista. “Mesmo em
um ano pandêmico, o mercado estava
trabalhando com expectativas mais
positivas. É uma tendência que deve se
repetir nos próximos anos, com forte
possibilidade que em 2025 tenhamos
um aumento ainda maior”, pontua.

Isso porque as montadoras vivem
uma corrida para baratear os custos
de produção desses veículos e tornar
o seu preço mais competitivo. O investimento inicial em um carro elétrico

com autonomia de 300 a 350 km se
aproxima dos R$ 200 mil, enquanto um veículo movido a combustível
fóssil com o mesmo rendimento pode
custar a partir de R$ 40 mil. “O grande
gargalo para o crescimento desse modal é o preço”, explica o pesquisador.
BRASIL AINDA CARECE
DE REGULARIZAÇÃO
E INFRAESTRUTURA
DE RECARGA

Além do valor para o consumidor
final, a popularização dos carros elétricos esbarra na infraestrutura de recarga disponível. É preciso garantir que os
compradores que queiram viajar, por
exemplo, possam contar com eletropostos por toda a extensão do caminho.

A recarga nos eletropostos existentes atualmente ainda não é regularizada, o que significa que não é taxada como o combustível disponível nos
postos convencionais. O Lactec, que

O Lactec vem atuando em projetos de implantação de sistemas de
recarga, eletrovias, sistemas de bilhetagem para recarga de veículos elétricos, modelos de negócio para comercialização de energia em eletropostos
e desenvolvimento de um caminhão
elétrico para empresas distribuidoras
de energia.

Instituto privado sem fins lucrativos, o Lactec é um dos maiores centros de ciência e tecnologia do Brasil.
Seu maior diferencial é seu capital intelectual, composto por mais de 600
colaboradores, entre eles 150 especialistas, mestres e doutores. Abrange
todas as áreas da pesquisa, ciência,
meio ambiente e tecnologia e atua em
todo o ciclo de inovação, desde P&D,
ensaios e análises qualificadas até
a execução de processos complexos
para o setor de infraestrutura. São
mais de 60 anos contribuindo com
soluções inovadoras para o segundo
setor, como empresas, indústrias e
concessionárias de energia.
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Movimento Retoma BH envolveu comércio
e sociedade em clima de otimismo
CDL BH lançou ações para a cidade, como iluminação de Natal da Praça da Liberdade,
e soluções de gestão, finanças e cursos para lojistas
Por isso, estamos trazendo soluções
que, de fato, vão ajudá-los. Tenho
certeza que este Natal será o pontapé
para que possamos ter um 2022 melhor e mais feliz”, adianta o dirigente.
AÇÕES DE ESTÍMULO DE VENDAS
FÍSICAS E VIRTUAIS

Um ano e oito meses após o decreto da pandemia de Coronavírus,
a economia do Brasil ensaia a recuperação. Na capital mineira não é
diferente. Recentes pesquisas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH) revelaram que
consumidores, lojistas e empreendedores estão mais otimistas com o
avanço econômico do país e da cidade. A prova disso é que somente nos
sete primeiros meses do ano, 12.536
empresas foram abertas em Belo Horizonte.

“O que estamos vendo, especialmente desde o início do segundo semestre, é um reaquecimento da economia, bem como uma esperança
maior entre lojistas e empreendedores. Estamos vivendo um momento de superação e precisamos voltar
a gerar renda, abrir oportunidades
de empregos e negócios para melhorar a vida das pessoas”, ressalta
o presidente da CDL/BH, Marcelo de
Souza e Silva.
Para que o processo de recupera-

ção da economia da cidade seja feito
de maneira ordenada e, principalmente, envolva todos os cidadãos,
a CDL/BH lançou o Retoma BH, um
movimento que tem como objetivo
envolver a sociedade e o comércio em
um ambiente de otimismo, recuperação da autoestima e estímulo a um clima de esperança. “Os últimos tempos
foram desafiadores para todos nós,
precisamos nos reinventar, traçar novas rotas e, principalmente, nos unirmos. Esse movimento, antes de tudo,
é uma celebração à retomada da vida,
do trabalho, da convivência social e
da união”, detalha Souza e Silva.
Além dessas ações de estímulo ao
otimismo, de forma prática, o Retoma
BH vai oferecer aos lojistas da capital
acesso a uma série de soluções e vantagens para acelerar a recuperação.
“Ao longo desses dois anos conseguimos mapear quais têm sido as principais dificuldades dos comerciantes.
Muitos têm problemas com demandas do dia a dia, como economia de
energia elétrica, telefonia móvel e
também capacitação de mão de obra.

As ações do Retoma BH começaram com a Black Friday, onde a entidade realizou forte campanha no
comércio com ações de visual merchandising, estímulo de vendas físicas e virtuais e outros atrativos. Agora, o movimento volta a sua atenção
para o Natal. Além das campanhas
de incentivo de vendas, a CDL/BH,
em parceria com o Governo Estadual
e a Cemig, irá promover a tradicional
iluminação da Praça da Liberdade. A
Praça Sete e Praça da Savassi também serão contempladas com iluminação e os centros comerciais receberão a visita do Papai Noel. Essas
últimas iniciativas são da CDL/BH
que quer levar a magia do Natal para
toda a cidade.
“Sabemos o quanto essa decoração se tornou importante para a cidade e para o comércio. Ela ajuda a
movimentar a cidade em torno das
festividades natalinas, atrai turistas
e estimula as vendas. Para este ano,
teremos uma iluminação ainda mais
especial. Será uma celebração à retomada da economia e, principalmente,
à estabilidade da pandemia na cidade
e o avanço da imunização”, explica o
presidente da CDL/BH.
REDUÇÃO DE CUSTOS

Administrar os custos de manutenção de uma empresa não é fácil.
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E em períodos de crise econômica
e inflação, torna-se um desafio ainda maior. Por isso, o Retoma BH irá
oferecer aos comerciantes e empreendedores, produtos que irão ajudá-los a diminuir os gastos fixos como
energia elétrica, por meio do Cemig
Sim (energia solar), onde a conta de
luz pode ser reduzida em até 22%;
telefonia móvel, com planos corporativos de telefone e dados móveis,
com desconto e gestão de conta exclusivos. E também planos de saúde
e odontológico, nas modalidades empresarial ou MEI.
“Vamos oferecer também o certificado digital, modalidade A1, 100%
gratuito aos novos associados. E, na
segunda certificação, 30% de desconto. Isso ajuda o comerciante e empreendedor a reduzir burocracias e automatizar as rotinas de suas empresas”,
detalha Souza e Silva.
NETWORKING E CAPACITAÇÃO

A pandemia mostrou ao mercado
que tão importante quanto se manter
atualizado é nutrir uma rede de contatos e relacionamento. Para ajudar
os comerciantes, veteranos e novatos, o Retoma BH vai oferecer o CDL
Negócios, onde empreendedores dos
setores de beleza e cuidado pessoal,
moda e acessórios, gastronomia, material de construção, pet, óticas e papelaria, poderão participar de grupos
de troca de experiências, feiras, eventos, programas e ações destinadas ao
desenvolvimento dessas áreas.
Outro aspecto abordado pelo
programa é a capacitação dos comerciantes. De acordo com o IBGE,
seis a cada dez empresas abertas não
conseguem sobreviver mais que cinco anos por falta de capacitação dos
proprietários. “A pandemia trouxe
à tona a necessidade da atualização
dos conhecimentos, a importância
do comerciante conhecer a fundo seu
negócio, saber gerir e se readaptar.
Por isso, queremos oferecer aos comerciantes e empreendedores acesso

a palestras, consultorias e cursos à
distância e presenciais sobre as principais demandas do setor”, revela o
presidente da CDL/BH.
O Retoma BH ofereceu cursos em
parcerias com o Sebrae Minas e com o
Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores (IPPE). Dentre as principais temáticas estão gestão financeira, estratégia de negócios, técnicas
de vendas, empreendedorismo, marketing de relacionamento e digital.
ASSESSORIA JURÍDICA

De acordo com levantamento do
escritório de advocacia, LG&P, desde
o início da pandemia, o número de
processos trabalhistas cresceu 30%.
No primeiro semestre de 2019, antes
da pandemia, a Justiça recebeu mais
de 620 mil casos de processos. Em
2020, esse número subiu para mais
de 687 e, neste ano, até o momento,
já somam mais de 890 mil processos
deste nível.
Com uma demanda crescente
pelo alinhamento das leis trabalhistas, o Retoma BH oferece assessoria
jurídica aos comerciantes. “Sabemos
que ainda existem muitas dúvidas
sobre as leis do trabalho, tanto da
parte do funcionário quanto do lojista. E agora, com os novos formatos de
trabalho e novos empreendedores,
essa busca por informação será ainda
maior”, afirma Souza e Silva. Ainda de
acordo com o dirigente, a assessoria
jurídica do programa também abrange questões tributárias, cível e relações de consumo.
Além da assessoria jurídica, a
CDL/BH está priorizando no programa o apoio institucional, facilitando
o diálogo e a representatividade do
setor com órgãos públicos, do âmbito
municipal ao federal.
ACESSO AO CRÉDITO E REDUÇÃO
DA INADIMPLÊNCIA

A inadimplência é um dos princi-
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pais temores dos comerciantes. Para
ajudá-los a evitar esse incômodo, o
Retoma BH irá oferecer aos lojistas
ações como CDL Cobrança, que funciona como uma cobrança extrajudicial (amigável) de qualquer documento legal em atraso, como cheques,
e contratos de pessoas físicas e jurídicas, e filiação ao SPC.

Com os comerciantes mais otimistas para o próximo ano, a tendência é que muitos busquem acesso às
linhas de créditos para reformular o
estoque e promover outras mudanças
em seus negócios. Para atender a essa
demanda, o Retoma BH irá facilitar
o acesso ao crédito por meio de parcerias com instituições financeiras
como a Gyra+. E para auxiliar o lojista
a controlar as vendas e fluxo de caixa,
será oferecido o SPC Conciliador, uma
ferramenta de conciliação automática
do recebimento de todas as vendas
realizadas por cartões de crédito, débito e de benefícios.
ATENÇÃO AOS MEIS E FINTECHS
PARA O COMÉRCIO

Também estão no escopo do Retoma BH dois novos projetos, o Sou MEI,
lançado no dia 1º e que conta com soluções exclusivamente pensadas para
os microempreendedores individuais
da capital e Região Metropolitana. E
as fintechs, onde comerciantes poderão ter acesso, de maneira facilitada,
às soluções financeiras oferecidas por
essas empresas.
“O objetivo é oferecer aos lojistas
um suporte que seja o mais amplo
possível e abranja todas as dores e
necessidades. Essa retomada precisa
ser feita de maneira estratégica, bem
pensada e com boa execução. Não
basta apenas abrir as portas da loja e
esperar que as coisas aconteçam. Por
isso, nosso estímulo ao comerciante
da capital é que, mais do que nunca,
ele esteja disposto a melhorar a prestação de seus serviços e planeje os
próximos passos”, finaliza o presidente da CDL/BH.
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Minas
86 anos
História
para
contar
Futuro
para
construir

Em 1935, nascia o Minas Tênis Clube, projeto com
o objetivo de ampliar a cultura desportiva em Minas
Gerais. Como uma boa casa mineira, a família cresceu
e com ela novos sonhos foram construídos. Hoje,
a instituição não só atende aos setores de esporte
e lazer, mas leva arte e educação a centenas de
pessoas, impactando a vida de associados, atletas,
colaboradores e parceiros. O Minas agradece a todas
as pessoas que fazem parte desse legado.
Com respeito à nossa história e com o olhar apurado
para o futuro, transformamos juntos o presente.
#SomosMinas
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RUA DA BAHIA, 2244
LOURDES, BH - MG
CEP: 30160-012
minastenisclube.com.br
minastenisclube
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CESAR VANUCCI

Umas e outras
“Somente Deus o nosso mundo pode salvar.”
Paulo Verdão, poeta
Jornalista, Escritor
– Presidente
da AMULMIG
– Academia
Municipalista de
Letras de Minas
Gerais

„Teto orçamentário. Atraindo
cáusticos comentários nas esferas financeiras, acerbas críticas dos políticos, empresários
e líderes classistas, provocando numerosos pedidos de demissão nos quadros diretivos
no Ministério da Economia, o
Presidente Jair Messias Bolsonaro, ladeado por Paulo Guedes fiel escudeiro em matéria
econômica, anunciou aos quatro ventos irá transpor o teto
dos gastos públicos alvejando
em cheio, via de consequência, as normas constitucionais.
Deu-se ao trabalho de explicar,
em tom cerimonioso que a
transgressão se dará de forma
respeitosa, com muita seriedade. Ora, veja, pois! Se a memória não estiver a fim de me trair,
um dos argumentos de maior
peso no processo de deposição
de Dilma Rousseff da Presidência da República foi justamente
essa questão da extrapolação
do teto orçamentário.
„Poema. Numa magistral declamação de Maria Armanda
Capelão, festejada poetisa e escritora, ouvimos pela primeira vez, em sessão literária na
Amulmig, o magnífico poema
“SOS para o mundo” de Paulo
Verdão, professor universitário e advogado. Estes os versos.
“Eu sinto a angústia do mundo /
nos extremos das intempéries,
/ nas noites enfumaçadas / nos
céus urbanos sem estrelas...//
Eu sinto a angústia do mundo /
nas geleiras desprendendo-se
dos polos, / nos vulcões vomi-

tando cinzas quentes / na mortandade dos peixes / em águas
poluídas...// Eu sinto a angústia
do mundo / nas vozes dos povos
oprimidos, / no apito lúgubre
das fábricas / nos vídeos das
tvs / nas telas dos cinemas...//
Eu sinto a angústia do mundo /
nas manchetes dos jornais, / na
literatura de protesto / no teatro
de arena nas canções dos festivais...// Eu sinto a angústia do
mundo / nas promessas dos políticos, / nos partidos que sobem
/ nos governos que caem / nos
horrores do terrorismo...// Eu
sinto a angústia do mundo / nos
ministros religiosos que apostatam, / nas prédicas dos pastores
/ na homilia dos párocos / nas
lições dos professores...// Eu
sinto a angústia do mundo / no
sussurro das favelas, / no cochicho das lavadeiras / no acalanto
das mães / no desentendimento
dos pais / na rebeldia dos filhos
/ nos esposos que se traem / nos
assassinios de mulheres.// Então eu sinto, / uma dor imensa
que me invade / e me prostro de
joelhos / com vontade de rezar /
porque Deus, / somente Deus /
o nosso mundo pode salvar.
„Vacinação e Aids. Reproduzo
trecho de notícia publicada na
“Folha de São Paulo” a respeito
de uma inacreditável fala do
presidente Jair Messias Bolsonaro nas redes sociais associando a vacinação contra Covid-19
ao risco de se contrair Aids: “Em
sua live semanal, o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
leu uma suposta notícia que
alertava que “vacinados (contra

a Covid-19) estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids). Na noite
de domingo, Facebook e Instagram derrubaram o vídeo.”
„Turfa. As termelétricas utilizadas emergencialmente na complementação do abastecimento
utilizam fontes energéticas variadas. Pergunto: Faz sentido
imaginar o emprego da turfa?
Relembro: No Triângulo Mineiro, tendo como polo o município de Uberaba, existe, segundo constatação da Metamig há
quase meio século, a maior concentração de jazidas de turfa do
Brasil, nunca, jamais, em tempo
algum, explorada.
„Pátria Amada. “Pátria amada
não quer dizer pátria armada.
Não quer dizer, pátria da corrupção. Não quer dizer pátria
das fake news.”

Por ter falado o que falou na
homilia da celebração eucarística realizada na Basílica de
Nossa Senhora Aparecida, no
dia da Padroeira do Brasil, o
arcebispo de Aparecida, Dom
Orlando Brandes, foi colocado
na alça de mira dos milicianos
fundamentalistas da praça. O
tiroteio verbal alveja o ilustre
prelado e também o Papa Francisco gloriosamente reinante.
O pessoal da “terra plana” sonha com um mundo permissivo que garanta aos belicosos
de carteirinha saírem nas ruas
com um revólver e cinturão de
balas, igualzinho é mostrado
nos filmes de faroeste.
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NYC & Company lança conteúdo
com destaque para a cultura
asiática de Nova York
A população asiática continua a ser a de crescimento mais rápido na cidade,
constituindo 14% dos habitantes de Nova York*
NYC & Company, a organização
oficial de marketing de destino e agência de convenções e visitantes para os
cinco distritos da cidade de Nova York,
lançou no início do mês de dezembro
um novo recurso centralizado e permanente para moradores e visitantes,
The Asian Experience in NYC, disponível em nycgo.com/TheAsianExperience. A população asiática em Nova York
continua a ser a raça e o grupo étnico
de crescimento mais rápido, respondendo por aproximadamente 14%
dos habitantes da cidade. Nova York
é o segundo maior lar da comunidade
asiática nos Estados Unidos.

Dando continuidade à missão de
organizar, destacar e celebrar informações das comunidades culturalmente
diversas dos cinco distritos, e depois
de lançar conteúdos específicos para as
comunidades negra e latina da cidade, o
novo centro de conteúdo inclui guias de
bairros e cultura atualizados e novos,
vídeos, entrevistas, artigos, empresas
de propriedade asiática e muito mais, e
serão atualizados continuamente.
“O apoio à comunidade asiática é
crucial e sempre esteve na vanguarda
de nossos esforços na NYC & Company”, disse Fred Dixon, presidente e
CEO da NYC & Company. “Como a segunda maior casa da comunidade asiática nos EUA, temos o prazer de agora
oferecer um centro de conteúdo centralizado que fornece aos habitantes
locais e visitantes recursos para explorar, celebrar e apoiar os vibrantes bairros e comunidades asiáticas em toda a
cidade que são um peça fundamental
da essência da cidade de Nova York”.

The Asian Experience in NYC apresenta conteúdo novo e recentemente
adicionado abrangendo as vibrantes comunidades asiáticas na cidade, incluindo
Koreatown, Chinatown, Sunset Park e
guias e itinerários do bairro de Flushing;
um guia da cultura malaia na cidade de
Nova York; entrevistas especiais com líderes da comunidade asiática, incluindo
Moonlynn Tsai e Yin Chang (co-fundadores do Heart of Dinner) e muito mais.

The Asian Experience in NYC também destaca eventos anuais, como o
Ano Novo Lunar e o Mês do Patrimônio
Asiático-americano e das Ilhas do Pacífico. Há também guias de restaurantes
de proprietários asiáticos, incluindo os
buffets “all-you-can-eat” Laojie Hotpot,
Akino e Picnic Garden, e lojas de proprietários asiáticos, como Pearl River
Mart, Imperial Ballroom, entre outros.
O novo centro de conteúdo também inclui suporte para a comunidade

asiática em Nova York. Chinatown e
Flushing estiveram entre os primeiros
bairros a serem afetados pela pandemia e, desde então, NYC & Company
se solidarizou com a comunidade asiática e criou este guia para ajudar a
elevar e apoiá-la ativamente. Este guia
compartilha links para organizações
como Stop Asian Hate, Stop AAPI Hate,
Organizations Against Asian Hate, entre outros, para doar e aprender sobre
a violência antiasiática, bem como recursos educacionais sobre maneiras
de parar este tipo de violência durante
viagens e em comunidades locais.

NYC & Company é a organização
oficial de turismo e marketing da cidade de Nova York, dedicada a maximizar
as oportunidades de viagens e turismo para os cinco distritos da cidade:
Brooklyn, Bronx, Staten Island, Manhattan e Queens, colaborando com a prosperidade econômica e divulgando a imagem positiva de Nova York pelo mundo.
Elizabeth Bick, NYC & Company
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Palmeiras lança
seu primeiro
Fan Token
Clube anunciou o token
$VERDAO, que permitirá
aos torcedores participar
de enquetes e experiências
relacionadas ao time
No dia 8 de dezembro, o Palmeiras anunciou o lançamento de seu fan
token oficial. A parceria feita com a
empresa Chiliz irá disponibilizar as
criptos para venda nos sites do Palmeiras e da Socioscom.

Quem comprar o token $VERDAO terá benefícios como opinar em
pesquisas sobre design de produtos,
numeração de camisas dos jogadores,
design de produtos, entre outras recompensas relacionadas ao clube.

Para Maurício Galiotte, presidente atual do clube, essa é mais uma
grande parceria para o Palmeiras, que
aumentará ainda mais o engajamento da torcida no Brasil e no mundo.
"Além de ser uma importante e nova
fonte de receita, acreditamos que os
fan tokens aumentarão a conexão digital com nossos torcedores. Depois
de um processo de análise muito cuidadosa, estamos felizes em anunciar
a Socioscom como a mais nova parceira do Palmeiras", afirma Maurício
Galiotte, presidente atual do clube.

Segundo Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move, o Fan Token, diferente das criptomoedas tradicionais,
é um token de utilidade, em que o titular que está investindo adquire alguns
benefícios dentro do clube, como conteúdos e produtos exclusivos, ingressos
gratuitos, participação nas decisões do
time e de sorteios com prêmios, entre

outros. "Assim, ele atrela o investimento digital ao esporte, tornando os torcedores mais próximos de seu time",
comenta Tasso.
Segundo Tasso Lago, ainda que o
fan token tenha suas particularidades, a ideia para seu surgimento veio
das próprias criptomoedas tradicionais: "Dentro das criptomoedas existe um tipo de token de governança,
em que o investidor pode votar para
que a rede tome determinada decisão, ajudando a escolher o caminho
que o projeto vai seguir. Esse pensamento foi incorporado dentro do fan
token. O fato de surgirem cada vez
mais clubes que utilizam esse ativo
faz com que ele apresente uma alta
tendência de crescimento no futebol
profissional".

Para o especialista, um Fan Token
é ainda inclusivo para um certo tipo
de comunidade. "Um fã do esporte
pode preferir, mesmo que de forma
passional, os tokens de times em relação a uma moeda tradicional porque futebol é sua paixão e isso motiva. Os clubes engajam a comunidade

do futebol em troca de benefícios.
Para o torcedor, a experiência e proximidade. Para a entidade, é a monetização dessa paixão que as pessoas
têm", diz Tasso.
As informações sobre vendas do
Fan Token serão divulgadas em breve
nas plataformas do Palmeiras.

Tasso Lago é especialista em criptomoedas e fundador da Financial
Move, está na área de finanças desde
2012. É pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - COPPEAD e Mestre em Finanças Corporativas pela Université de Bordeaux.
Começou atuando na Inteligência de
Mercado da Fundação Getúlio Vargas,
e em 2017 atuou no banco da IBM Global Finance como Analista Financeiro
do mercado norte-americano, sendo
responsável por contas como Michelin, Cisco Systems e gerenciou contas
estaduais e municipais dos Estados
Unidos. Palestrante nos maiores congressos de economia e investimentos,
atua como gestor de capital em sua
empresa e é professor de Blockchain e
Criptomoedas na COPPEAD.
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As buscas do ano no Google:
o que os brasileiros quiseram
saber em 2021

O Google divulgou no dia 8 de dezembro último a lista das Buscas do Ano
2021, oferecendo uma retrospectiva
com os assuntos, as dúvidas, os acontecimentos e as personalidades que estiveram em alta ao longo do ano de acordo
com as pesquisas feitas pelos brasileiros
na plataforma. As listas apresentam os
termos que mais cresceram nas buscas
neste ano comparado ao ano anterior.
Na categoria geral, que traz as principais buscas do ano, a cantora Marília
Mendonça, morta em novembro em um
acidente de avião, foi o termo que mais

gerou interesse do brasileiro em 2021,
seguido por Eurocopa, Palmeiras, Libertadores e Brasileirão (veja a lista
completa abaixo). Entre as novidades
do ano, estão as categorias: "perto de
mim", "quanto custa" e "como ser".

Ao todo, são 18 categorias: Buscas do Ano (Geral), Acontecimentos,
Como fazer, O que?, Mortes, Filmes,
Séries, Programas de TV, Música
(Letra), Personalidades, Clubes de
futebol, Perto de mim, Quanto custa,
Atletas Olímpicos, Receitas, Beleza,
Virou meme e Como ser.

Importante! As Buscas do Ano
mostram as principais tendências de
buscas com base nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento
de interesse neste ano em comparação com o ano anterior.

Por isso, não é correto afirmar
que os termos da lista foram os mais
pesquisados do ano. Ao creditar esse
material, o correto é mencionar que
essa lista representa os assuntos e
termos que mais cresceram no Google, que despertaram o interesse ou
que estiveram em alta em 2021:
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Buscas do Ano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marília Mendonça
Eurocopa
Palmeiras
Libertadores
Brasileirão
Corinthians
Copa do Brasil
MC Kevin
Copa América
Lázaro Barbosa

Acontecimentos
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpíadas 2021
Vacina Covid-19
Whatsapp fora do ar
Caso Henry Borel
Caso Lázaro
Afeganistão
Lockdown
Queda do avião de
Marília Mendonça
• Foguete chinês
• Greve dos
caminhoneiros

Séries
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Round 6
Bridgerton
Cidade Invisível
Sweet Tooth
Wandavision
Cobra Kai
Lupin
Sex Education
Maid
Loki

Personalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karol Conká
Sílvio Santos
Luciano Szafir
Lucas Penteado
MC Livinho
Alec Baldwin
Nego Di
Juliette
Joice Hasselmann
Carla Diaz

Como fazer
• Como fazer horta
em casa
• Como fazer
brinquedos
para gatos
• Como fazer
um Pix
• Como fazer soro
caseiro
• Como fazer backup
do WhatsApp
• Como fazer café
gelado
• Como fazer o
cadastro
do Auxílio Brasil
• Como fazer o
recadastramento
do Auxílio
Emergencial
• Como fazer
Prova de Vida
pelo celular
• Como fazer boletim
de ocorrência
online

Música (letra)
• Girl from Rio
(Anitta)
• Estrelinha
(Di Paullo e Paulino
com Marília
Mendonça)
• Batom de Cereja
(Israel & Rodolffo)
• Deus me Proteja
de Mim
(Chico César)
• Drivers License
(Olivia Rodrigo)
• Alívio
(Jessé Aguiar)
• Meu Pedaço
de Pecado
(João Gomes)
• Saturno
(BIN prod. Ajaxx)
• Penhasco
(Luísa Sonza)
• Doutora 3
(MC Kevin)
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O que?
• O que é cringe?
• O que é basculho?
• O que aconteceu
com o WhatsApp?
• O que é
politraumatismo?
• O que estuda a
gelotologia?
• O que é
comorbidade?
• O que é Talibã?
• O que é estigma?
• O que aconteceu
com MC Kevin?
• O que é
imunossuprimidos?

Como ser

Programas de TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BBB 2021
Power Couple
No Limite
Salve-se Quem
Puder
A Fazenda 2021
A Vida da Gente
Verdades Secretas 2
The Masked Singer
A Força do Querer
Carinha de Anjo

• Como ser uma
pessoa fria
• Como ser
entregador do
Mercado Livre
• Como ser hacker
• Como ser atriz
• Como ser
modelo
• Como ser
mais confiante
• Como ser mais
inteligente
• Como ser
um bom
vendedor
• Como ser Uber
• Como ser
corretor de
imóveis
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Filmes
• Eternos
• Viúva Negra
• Liga da Justiça
de Zack Snyder
• Venom: Tempo
de Carnificina
• Invocação do
Mal 3
• Marighella
• Esquadrão Suicida
• Cruella
• Duna
• A Menina que
Matou os Pais
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Beleza
•
•
•
•
•
•
•
•

Unhas decoradas
Ácido hialurônico
Cabelo curto
Alopecia
Piercing no umbigo
Penteados
Paleta de cores
Maquiagem
simples
• Lash lifting
• Design de
Sobrancelha

Clubes de futebol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palmeiras
Corinthians
São Paulo
PSG
Santos
Fluminense
Real Madrid
Flamengo
Internacional
Chelsea

Mortes
Perto de mim
Quanto custa
• Quanto custa um
cilindro de oxigênio
• Quanto custa um
implante dentário
• Quanto custa o
teste de Covid-19
• Quanto custa um
clareamento dental
• Quanto custa
uma lipo lad
• Quanto custa
a ECMO
• Quanto custa
1 bitcoin
• Quanto custa o
ingresso do Rock
in Rio 2022
• Quanto custa
uma faculdade
de Medicina
• Quanto custa a
grama do ouro

• Pet shop perto
de mim
• Vacina da
Covid-19 perto
de mim
• Parque para
andar de
bicicleta
perto de mim
• Mercadinho
aberto agora
perto de mim
• Floricultura
perto de mim
• Padaria perto
de mim
• Academia perto
de mim
• Barbearia perto
de mim
• Vagas perto
de mim
• Café para viagem
aqui perto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marília Mendonça
MC Kevin
Lázaro Barbosa
Paulo Gustavo
Bruno Covas
Tarcísio Meira
Eva Wilma
Agnaldo Timóteo
Major Olímpio
Cristiana Lôbo
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Atletas Olímpicos
• Rebeca Andrade
(Ginástica Artística)
• Isaquias Queiroz
(Canoagem)
• Simone Biles
(Ginástica Artística)
• Rayssa Leal
(Skate)
• Ítalo Ferreira
(Surf)
• Maurício Souza
(Vôlei)
• Gabriel Medina
(Surf)
• Rosamaria
Montibeller
(Vôlei)
• Douglas Souza
(Vôlei)
• Ana Marcela Cunha
(Natação)

Receitas

Virou meme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cringe
Palmeiras
Mia Khalifa
Mó Paz
Cremosinho
Pfizer (Pifáizer)
Memes de frio
BBB21
Round 6
Leite Condensado

• Brownie
de Nescau
• Bolinho de chuva
• Bolo de milho verde
• Bolo de cenoura
• de liquidificador
• Geleia de amora
• Bolo de caneca
• Receita de
bacalhau
• com batata
• Arroz doce
• Strogonoff de
frango
• Curau de milho
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Famosos que mais faturaram no
Brasil em 2021 e o que podemos
aprender com eles
Brasileiros famosos que
faturaram alto com
contratos de publicidade,
investimentos e eventos
A situação econômica do Brasil no
momento não anda bem, mas algumas pessoas bombaram em diversos
segmentos e faturaram alto neste ano
com publicidades, shows, contratos,
investimentos e etc.

Nós listamos alguns brasileiros
que, além de ganhar muito dinheiro
neste ano, também tornaram-se inspiração através de lições importantes
que fazem com que outras pessoas
busquem novas condições de vida.
Veja alguns dos brasileiros que
mais faturaram este ano e quais lições podemos aprender com suas
histórias:

Anitta
Em Maio deste ano a revista Forbes do
México divulgou que a fortuna de Anitta já
alcançava meio bilhão de reais, mas nos
meses seguintes a cantora, que se autodeclara ‘’empresária que canta’’, passou a
faturar ainda mais alto e em dólar. Ela foi
contratada como garota propaganda do
Burger King nos Estados Unidos, fechou
acordo com outras empresas locais, renovou suas parcerias no Brasil, fechou um
acordo de 35 milhões com o Nubank e está
com a agenda de shows internacionais a
todo vapor. Anitta é uma empreendedora
nata e inspira milhões de pessoas a estudarem e se profissionalizarem para conseguirem sucesso naquilo que buscam
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Thiaguinho

Juliette Freire

Gil do Vigor

Neste ano a Revista Exame divulgou
que Thiaguinho havia alcançado uma
fortuna de um bilhão de reais, conquistada a partir de grandes acordos publicitários, sua gravadora e outros tipos de empreendimentos, além dos shows e direitos
autorais. Thiaguinho fez uma revolução
no mercado com sua própria gravadora
que hoje mantém mais de 200 funcionários; Com isso inspirou um novo momento
entre artistas no Brasil, fazendo com que
cada vez mais os artistas se envolvam de
forma administrativa em seus negócios.

Em sua última participação no programa ‘’Lady Night’’ de Tatá Werneck, Juliette disse que teria que se esforçar muito
para ficar pobre e ela está certa. Estima-se
que apenas nos primeiros três meses após
sair do Big Brother Brasil, a advogada e
cantora tenha faturado em torno de 15
milhões de reais. De lá pra cá ela foi anunciada como garota propaganda de uma
infinidade de empresas e também passou
a faturar com streaming, já que como
cantora ela bombou no spotify e youtube.
O sucesso todo de Juliette tornou-se símbolo de fé e conquista nacional, pois houve
uma identificação nacional muito grande
entre ela e o público no reality BBB.

Bis, Vigor e Santander são apenas algumas das empresas que investiram alto
para ter Gil do Vigor em suas campanhas.
Como economista, Gil sabe muito bem
administrar e com certeza multiplicará
seu patrimônio. Pouco tempo após sair
do BBB, ele se mudou para os EUA para
fazer PhD (pós-doutorado) em economia
na Universidade da Califórnia, mas a mudança não impediu que ele continuasse
fazendo um trabalho após o outro. Além
ser contratado pela Globo e criar uma série sobre sua vida nos Estados Unidos para
o Globoplay, também faz várias publicidades na internet e se tornou colunista no
programa ‘’Mais Você’’. Gil disse em uma
entrevista recente que seu patrimônio já
havia atingido os 15 milhões de reais.

Magno
Carlos se tornou uma das figuras
mais importantes do setor financeiro no
Brasil este ano. Esteve em diversas notícias da mídia que o relacionavam ao
patrimônio construído enquanto viaja
e curte a vida. Além de faturar alto com
seus investimentos, o influenciador e investidor também promove uma das mais
concorridas mentorias de investimentos
do país que lhe rende algumas dezenas
de milhões ao ano, e como bom investidor
que é, investe novamente e mantém a rentabilidade nas alturas. Estima-se que sua
fortuna seja avaliada em 16 milhões de
reais. O influenciador compartilha diariamente dicas motivacionais para seu público e promove eventos virtuais gratuitos
para ensinar investimentos para quem
quer aprender pela internet.

Deolane
A ‘’doutora’’ como é conhecida tornou-se uma das principais personagens
da internet no Brasil este ano. Após um
momento de extrema tristeza, ela demonstrou força e passou a compartilhar sua história de muitos anos de dedicação e trabalho em sua carreira de
advogada que lhe rendeu um patamar
de vida luxuoso. Atualmente, ela fatura
altíssimo com publicidades, presenças
vips e agora, shows e streaming. Deolane se lançou como DJ e cantora e já está
com números altos! De acordo com o
jornalista Léo Dias, ela está negociando
a compra de uma mansão em São Paulo
avaliada em 11 milhões de reais.

Luísa Sonza
Em 2021 Luísa se consagrou como
uma das principais do Brasil. Ela fez shows, participou de festivais, assinou acordos
publicitários e ainda bombou no Spotify
e no Youtube com centenas de milhões de
acessos até se tornar a cantora brasileira
mais ouvida no país este ano garantindo
algumas dezenas de milhões de reais como
pagamento pelo consumo de suas músicas
e seus clipes. Luísa transformou todo o
‘’Hate’’ que recebeu na internet, por conta
de sua vida pessoal, em milhões de reais
que lhe garantiram um lugar na lista ‘’Under 30’’ da Revista Forbes.
Fonte: Nexxt PR < sistemas@pr.comuniquese1.com.br
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TV digital: 233 novos canais digitais
chegarão a 172 cidades mineiras

Portaria do Ministério das
Comunicações (MCom) contempla
municípios da fase 1.4 do programa
Digitaliza Brasil. Previsão é que
a infraestrutura comece a ser
entregue em abril de 2022

Cidades de Minas Gerais terão
muito mais diversidade na telinha
após a chegada do sinal digital. O Ministério das Comunicações (MCom)
liberou 233 canais para emissoras que
prestam o serviço de retransmissão de
TV em 172 municípios mineiros contemplados na fase 1.4 do programa
Digitaliza Brasil. A lista completa das
cidades e entidades beneficiadas está
na Portaria nº 4.371, publicada no dia
24/12 no Diário Oficial da União.
Os municípios que receberão os
novos canais digitais contam apenas
com o sinal analógico e terão disponível a programação assim que uma
estação do Digitaliza Brasil for ativada. A previsão é que a infraestrutura
comece a ser entregue em abril de
2022. Com isso, a população ganha-

rá mais qualidade e variedade na TV,
conforme enfatiza o secretário de
Radiodifusão do MCom, Maximiliano Martinhão. “Algumas cidades têm
apenas uma única emissora e agora,
com o Digitaliza Brasil, podem ter até
oito canais. Os brasileiros terão mais
opções para acesso à informação e
entretenimento”, pontua.

Das cidades contempladas pela
portaria, 38 receberão dois ou mais
canais. É o caso de Abadia dos Dourados, Candeias e Carneirinho. O município de Nova Serrana terá oito novos
canais. O serviço de retransmisssão
de TV nas localidades será prestado
por 32 emissoras.

A portaria que instituiu o Digitaliza Brasil determinou que o processo

de consignação e autorização de novos
canais seja simplificado para garantir
que a população tenha acesso aos conteúdos assim que o sinal digital for ativado nas respectivas localidades.
MAIS CANAIS EM MG

Em todo o estado de Minas Gerais, 470 municípios serão beneficiados com a chegada do sinal digital
por meio do Digitaliza Brasil. Mais de
4,7 mil brasileiros que vivem em municípios mineiros poderão desfrutar
dos benefícios dessa nova tecnologia.
Serão disponibilizados mais de mil
canais para atender à população. No
Brasil, 1.638 municípios serão beneficiados pelo programa e mais de 23
milhões de brasileiros poderão desligar de vez o sinal analógico.
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A Gasmig
leva gás natural.
O seu
condomínio
recebe
comodidade e

.
Gás Natural Gasmig

•Prático •Econômico •Seguro
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

74

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

C U LT U R A

EDIÇÃO 299

RAQUEL CAPUCIO

Exposição “Balada”
Advogada,
especialista em
Cultura.

“Balada” é a exposição da Casa Fiat de Cultura, em cartaz até 30 de janeiro.
Vizinhos conversam, corriqueiramente, sobre balas perdidas encontradas no quintal.
Os tiros descem do morro e
vão parar no asfalto. Nas paredes, nas portas, nos pontos
de ônibus. Os projéteis e suas
marcas são encontrados em
todo canto. O que antes causava temor torna-se banal.

Essa é a realidade que o artista Osvaldo Carvalho vive
na Zona Norte da cidade do
Rio de Janeiro. Lá, “balada” é
uma gíria para “ser baleado”,
“levar um tiro”. Pensando nos
múltiplos sentidos dessa palavra, foi ela a escolhida para
dar nome à sua inédita exposição individual, montada na
Piccola Galleria.
A composição das obras do
artista é rica em cores e signos que permeiam o imaginário da cultura de massa,
com destaque para objetos
domésticos, itens de decoração, construções urbanas e
marcas conhecidas.

Plantas, pichações e outdoors,
entre outros elementos cotidianos, compõem 16 pinturas
em acrílica. Entre o vidro e a
tela, projéteis reais, colecionados por Osvaldo ao longo dos
anos, completam as obras.
A partir delas, são propostos
questionamentos sobre a ba-

nalidade dos nossos dias e a
nossa relação com o mundo.
A mostra poderá ser visitada

de diferentes formas: presencialmente, sem retirada de
ingressos, ou virtualmente,
com inscrições pela Sympla.
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INSTITUTO BDMG CULTURAL
33 anos
Pioneiro em seu gênero em todo
o país, o Instituto BDMG Cultural foi
criado em 14 de dezembro de 1988,
durante a a gestão de Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira como presidente
do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.

mais importantes de Minas e do País);
a criação dos Prêmios Minas de Jornalismo; de Economia; de Literatura;
de Tecnologia; de Corais; a restauração do Santuário do Caraça; Séries

“Cultura é Desenvolvimento”. Com
esse slogan, o BDMG promoveu uma
verdadeira revolução nos meios culturais de Minas ao lançar, de forma pioneira, o Instituto BDMG Cultural, visando a promoção e o incentivo às ações e
manifestações culturais do Estado.
Entre as mais de duzentas atividades culturais desenvolvidas pela
instituição, durante o período de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira como
presidente do BDMG Cultural, destacaram-se: a criação do Coral BDMG
(atualmente considerado um dos

Compositores Mineiros; Violas e Violões; Série Governadores de Minas;
a criação da Galeria de Artes BDMG
Cultural, que incentivou e contou com
inúmeros mostras de artes realiza-

das, além da parceria inicial para a
realização do Programa “Sempre um
Papo”, ocorrida na sede da instituição.

De outro lado, ao final da sua
gestão no BDMG foi deixada vultuosa importância em caixa do BDMG
Cultural que seria suficiente, quase
na totalidade, para a construção de
prédio que abrigaria o futuro Museu
do Desenvolvimento de Minas e cujo
terreno, vizinho ao da sede do BDMG,
também já havia sido adquirido e
pago integralmente.
Não pode deixar de ser mencionada e reconhecida a importância
do trabalho efetuado pelo saudoso
Silviano Cançado de Azevedo, como
secretário executivo da instituição e
que, em muito, contribuiu para a sua
valorização e que esse projeto de tornasse realidade.
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Em agosto de 1988, a Comissão Normativa Permanente apresenta ao Presidente do BDMG o projeto Pró-Memória
Maluh Praxedes, Jadir Barroso, Mauro Andrade, Silviano Cançado Azevedo, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,
Pedro Junqueira, Sílvia Werneck, José Luiz de Araújo Rezende e Odilon Guimarães
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14.12.1988
– Início das
solenidades de
inauguração do
BDMG Cultural

EDIÇÃO 299

EDIÇÃO 299

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

11.01.1989 - Exposição sobre
o Colégio Caraça
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15.02.1990 – BDMG Cultural: Exposição Filatélica
sobre os dez anos da vinda do Papa João Paulo II
a BH. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e Dom
Serafim Fernandes de Araújo

20.02.1989 - Exposição de Miniaturas de
Marcelo Linhares no BDMG Cultural

21.09.1989 – Mostra Artística de Monica
Sartorio, durante as comemorações do
27º aniversário de fundação do BDMG.
– Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,
Mônica Sartorio e Silviano Cançado

21.09.1989 - Apresentação do Coral do BDMG durante as
comemorações do 27º aniversário de fundação do BDMG
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Colégio do Caraça foi reinaugurado
em 18 de abril de 1990
“Das ruínas do Caraça nasce um
novo espaço para o encontro com
os poetas, escritores, pintores, pesquisadores, como todos aqueles que
fazem da criação artística e da busca
do conhecimento a razão principal
de existir”.
O texto anterior, recheado de poesia, consta do convite de inauguração
do Complexo Restaurado do Colégio
do Caraça, entregue à sociedade no
dia 18 de abril de 1960. A solenidade contou com a presença do governador de Minas à época e do então
presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e do BDMG
Cultural, Carlos Alberto Teixeira de
Oliveira, que liderou e assumiu a
responsabilidade dessa importante
iniciativa. Antes, algumas empresas e
instituições tentaram resgatar a obra,
mas não foram bem sucedidos.
Sobre a recuperação do Colégio
Caraça, Carlos Alberto afirmou, em
entrevista publicada no jornal “Espa-

Vista do Complexo do Caraça, no período da Restauração

ço Aberto”, voltado para os funcionários do BDMG, na edição de dezembro de 1988: “O Caraça é um marco,
um resgate, um pouco da história de
Minas. Tem um lado que é muito importante: a sensibilidade afetiva com
relação ao Caraça. O Banco não está
arcando com a dívida. Vai, na verdade, aproveitar seus contatos empre-

sariais (...). O Banco vai liderar, vai
administrar o investimento para a
restauração do Caraça”.

Desde quando assumiu a presidência do BDMG, em maio de 1988,
Carlos Alberto já havia divulgado
que o desenvolvimento liderado pela
instituição no Estado precisava se re-
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cadernação. As chamas se alastraram
e queimaram e queimaram 15 mil
livros, diversos deles raros e de valor
histórico inestimável. O fogo também
atingiu boa parte do prédio de três
andares construído nos séculos XVIII
e XIX e feito majoritariamente de madeira. Ao final, o colégio se transformou numa espécie de ruína, com seu
meio oco e sem telhado. Apenas as três
paredes externas ficaram de pé.

21.01.1989 - Carlos Alberto T. Oliveira e José Aparecido em visita ao Caraça

conciliar com a cultura, porque não
se pode dissociar a cultura de desenvolvimento. Nesse sentido, criou
o BDMG-Cultural, instituição pioneira em seu gênero em todo o país e,
como compromisso maior, lançou o
desafio de restaurar o Colégio do Caraça, destruído por incêndio, o que foi
imediatamente apoiado pelo Ministro
da Cultura da época, José Aparecido
de Oliveira. A inauguração solene
do BDMG Cultural ocorreu em 14 de
dezembro de 1988 e contou com a
presença do ministro José Aparecido,
oportunidade em que se celebrou o
convênio para o início das obras de
restauração do Caraça e que viria a se
concretizar 18 meses após.

Durante o evento, Carlos Alberto ainda acrescentou: “A atuação do
BDMG-Cultural adquire especial importância quando tem por objeto iniciativas do porte da restauração do
Caraça, para o qual o BDMG está destinando uma verba especial própria
da ordem de 250 mil OTN. O velho
colégio representa parcela essencial
da memória e até da psicologia de
Minas, e a restauração de suas instalações, encampada com interesse e
entusiasmo através do BDMG-Cultural, é uma demonstração de que no
BDMG, hoje, a expressão “Cultura é
Desenvolvimento” constitui premissa e síntese de toda uma filosofia de
trabalho.

Localizado entre Catas Altas e
Santa Bárbara, na Região Central de
Minas Gerais, e a 120 quilômetros de
Belo Horizonte, o Colégio do Caraça
foi um marco educacional no Brasil.
Quase 11 mil alunos passaram pela
escola, que iniciou seus trabalhos em
1820. Entre esses estudantes, muitos
tiveram seus nomes reconhecidos no
cenário nacional, político, civil e religioso de Minas e do Brasil, como dois
ex-presidentes da República, Afonso
Pena e Arthur Bernardes.

Mas, de forma trágica, o trabalho
de ensino da instituição chegou ao fim
148 anos depois, na madrugada de 28
de maio de 1968, quando um fogareiro foi esquecido ligado na sala de en-

Após o incêndio, o colégio nunca
mais voltou a funcionar. Mas, 22 anos
depois. O local começou a escrever
um novo capítulo em sua história.
No dia 18 de abril de 1990, o BDMG
Cultural apresentou ao público o Colégio do Caraça restaurado, obra que
foi um dos pontos altos da atuação do
instituto, não só em relação ao investimento, mas também pela ação relevante na preservação do patrimônio
histórico e cultural de Minas Gerais.
O espaço se transformou em museu,
com antigos pertences e documentos
do santuário.

Criado pelo Irmão Lourenço de
Nossa Senhora por volta de 1770, o
atual Colégio conhecido hoje como
Santuário do Caraça, é um dos maiores centros turísticos de Minas Gerais,
fazendo parte das sete maravilhas da
Estrada Real.

Localizada nos municípios de

Placa Comemorativa da Restauração do Caraça e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
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Catas Altas e Santa Barbara, a Serra
do Caraça surgiu por volta do ano de
1708, inicialmente sendo considerado
lugar de garimpo. Não se sabe ao certo
o porquê de Caraça, mas por definição
daria-se ao fato da Serra possuir formato de um rosto, algo que é comentado por D. Pedro II em seu diário, além

da definição em tupi-guarani em que
caraça seria um grande desfiladeiro.

Tudo praticamente começou quando o irmão Lourenço comprou a sesmaria do Caraça, no intuito de construir
um hospício, mais precisamente uma
casa de hospedagem para romeiras e

Destaque do livro sobre os 30 anos do BDMG Cultural
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uma capela em estilo barroco.

Em si, tratando do colégio, ele foi
um exemplo de educação e disciplina, os professores eram os próprios
padres que foram pra lá em prol das
missões, contudo era um colégio voltado somente para homens, e que in-
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clusive já foram alunos de lá diversas
pessoas importantes da época.

Atualmente, o Santuário do Caraça
como é conhecido faz parte do Patrimônio de Minas, sendo lugar de reserva
natural e bem estar animal, afinal, uma
das maiores atrações do lugar são as visitas dos lobo-guarás à igreja. Há muito
esses lobos frequentam o local à procura
de comida e, apesar de muito arredios,
já estão acostumados com os turistas e
também por isso foi criada a “hora do
lobo” onde os vistantes aguardam a visita do animal em busca de alimento.
Além do museu, o complexo do Caraça conta hoje com hotel, biblioteca,
RPPN, fazenda com produção de frutas, hortaliças, leite, queijos, gado leiteiro, restaurante, lanchonete, loja de
conveniência e produtos artesanais da

Histórico do caraça

D. João VI entrega as terras e o
eremitério à Congregação da Missão
(Padres Lazaristas), cujos primeiros
membros - Padres Leandro Rebelo
Peixoto e Castro e Antônio Ferreira
Viçoso - chegaram ao Brasil em 1820.
De imediato, os padres transformam
o eremitério em Colégio.

Aqui começa a época de glória da
Serra do Caraça. O Colégio se caracterizou por sua seriedade e disciplina.
Com períodos de pleno desenvolvimento, mas igualmente com fases de
decadência, tornou-se referência do
ensino para a elite de todo o Brasil.
Dois futuros presidentes da República
aí fizeram seus estudos - Afonso Pena
e Artur Bernardes - e outros tantos ex-alunos se tornaram governadores de
estado, senadores e deputados, além
de altas autoridades eclesiásticas.
No século XIX, o colégio foi visitado pelos Imperadores Dom Pedro I e
Dom Pedro II, cujas impressões ainda
podem ser vistas no Museu do Colégio ou ainda na Biblioteca.

Solenidade de Entrega do novo Colégio do Caraça - 18.04.1990

região, vinícola, doceria, igreja, auditório para eventos, pinacoteca, além de
toda a área verde com trilhas e cachoeiras. A área total do Parque do Caraça

é 119.211.384 m2 (cento e dezenove
milhões, duzentos e onze mil e trezentos e oitenta e quatro metros quadrados) ou 11.921,14 hectares.

Cartão de Natal do BDMG – 1988

14.12.1988 - Assinatura do convênio para a restauração do Colégio Caraça - Aloísio
Garcia, Carlos Alberto, ministro José Aparecido de Oliveira e Padre Tobias Zico
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Na segunda metade do século XIX,
a velha Igreja do Irmão Lourenço,
que se tornara demasiado pequena
para o número de alunos do Colégio
foi substituída por outra, mais ampla, em estilo neogótico. Nela se pode
contemplar a gigantesca e magnífica
tela com o tema da "Última Ceia" do
consagrado pintor mineiro Mestre
Manuel da Costa Ataíde. Aí se encontram igualmente o corpo embalsamado de São Pio Mártir, um soldado
romano martirizado, belos vitrais de

procedência francesa e o órgão de tubos instalado pelo padre Luís Boavida, marceneiro e músico.

No início de século XX, o Colégio
foi transformado em "Escola Apostólica" (seminário) da Congregação da
Missão. O Santuário foi tombado pelo
IPHAN em 1955, conforme o Livro
Histórico - Inscrição: 309, 27.01.1955
e Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico - Inscrição 015-A ,
27.01.1955.

Padre Tobias Zico, na biblioteca do Colégio do Caraça

Solenidade de Entrega das obras restauradas do
Colégio do Caraça - 18.04.1990

Quadro “Última Ceia”, de Mestre Ataíde, do Colégio do Caraça

EDIÇÃO 299

O Colégio funcionou até 1968,
quando um incêndio destruiu parte
das instalações destinadas aos alunos.
Tal sinistro destruiu igualmente parte
do precioso acervo da Biblioteca.
No lugar do prédio queimado foi,
permanecendo a estrutura danificada ,construído em 2002, alojado um
curioso museu da vida colegial e a
preciosa biblioteca, que conta no seu
acervo com obras únicas dos séculos
XVI, XVII, XVIII e XIX.

21.01.89 - Interior Igreja do Caraça: Ministro José Aparecido
de Oliveira, Carlos Alberto Teixeira e Padre Tobias Zico
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Vistas do Complexo do Caraça, no período da Restauração

Vistas do Complexo do Caraça, no período da Restauração

Parte Restaurada do Colégio do Caraça

Vistas do Complexo do Caraça, no período da Restauração
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CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Economista, presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais; ex-presidente
do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.; da ABDE-Associação Brasileira
de Desenvolvimento e do IBEF – Nacional – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças;
Coordenador-Geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico – Presidente e Editor-Geral da
MercadoComum. Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas

O legado econômico que o governo
Bolsonaro pode deixar para o Brasil
De acordo com projeções do IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística, a população brasileira deverá crescer 2,66%
durante o governo Bolsonaro (2019/2022) e deverá
somar 214,75 milhões de
habitantes em 01 de julho de
2022. Tais dados poderão
ser revistos, em função do
Censo Demográfico, cuja realização está atrasada, mas
prevista para ocorrer neste
ano e, também, em função
dos efeitos provocados pela
pandemia da Covid-19.

Relatório Focus é uma
publicação online do Banco
Central do Brasil contendo
resumo das expectativas de
mercado a respeito de alguns
indicadores da economia
brasileira. É elaborado pelo
Departamento de Relacionamento com Investidores
e Estudos Especiais (Gerin)
e apresenta resultados da
pesquisa de expectativas de
mercado, um levantamento
diário das previsões de cerca
de 120 bancos, gestores de
recursos e demais instituições (empresas do setor real,
distribuidoras, corretoras,
consultorias e outras) para a
economia brasileira.

POPULAÇÃO BRASILEIRA
01.07.21
Ano

Habitantes
(milhões)

2018
209.187
2019
210.659
2020
212.077
2021
213.440
2022
214.748
Acumulada		

Variação
Em %
0,70
0,67
0,64
0,61
2,66

Fonte: IBGE

Como resumo das expectativas de mercado, é
reportada a mediana das
expectativas dos agentes
por ser menos sujeita a oscilações 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 variáveis macroeconômicas, de forma a gerar
subsídios para o processo
decisório da política monetária.
O Relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as
expectativas de mercado
coletadas até a sexta-feira

anterior à sua divulgação.
Ele é divulgado na manhã
de todas as segundas-feiras.
Cabe salientar que o relatório traz a evolução gráfica e
o comportamento semanal
das projeções para índices
de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As
projeções são do mercado,
não do BC.
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A economia
brasileira no
fundo do poço?
Assim, tomando por
base os resultados do Focus divulgado no dia 27 de
dezembro –o último do ano
de 2021, as expectativas do
mercado apontavam, por
exemplo, que a Selic - taxa
básica de juros subirá do
nível de 9,25% desse ano e
atingirá 11,25% em 2022.
Em relação à inflação, medida pelo IPCA do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística, ela deverá fechar o ano de 2021 no nível
de 10,02% e, em 2022, em
5,03%. Quanto ao IGP-M,
medido pela Fundação Getúlio Vargas, o resultado já
divulgado foi de 17,78% em
2021 e a expectativa é de
5,49% em 2022. Quanto ao
real, ele encerrou o ano de
21 cotado a 5,58 em relação
ao dólar norte-americano, e
deverá manter-se em torno
de 5,60 até o final de 2022,
de acordo com o Focus.
Relativamente ao PIB
– Produto Interno Bruto
brasileiro, o mercado acredita que ele tenha crescido
4,51% em 2021 e que diminurá significativamente
para 0,42% em 2022 – o
que viria ocasionar, nesse
caso, uma queda de 0,22%
na Renda per Capita da população. Vale mencionar

ÚLTIMO RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL – 27.12.2021

que o Brasil já registra uma
recessão técnica em sua
economia, confirmada pelo
IBGE quando da divulgação
do resultado das Contas
Nacionais do 3º Trimestre
de 2021.

O FMI – Fundo Monetário Internacional divulgou,
em 12 de outubro de 2021
o documento intitulado
“World Economic Outlook”,
no qual revisa as principais
estatísticas da economia

Fonte: Banco Central do Brasil

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

Mundo

1995

2000

2010

786,54

655,44

2.207,62

736,87

1.214,92

6.066,35

31.003,49

33.843,97

66.026,27

1995

2000

2010

2,53

1,94

3,34

2021*

1.616,14

16.862,98
94.935,11

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

Mundo

2,38

100,00

3,59

100,00

9,19

100,00

2021*

1,70

17,76

100,00

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

PARTICIPAÇÃO DO PIB -BRASIL X MUNDO
Período de 2018 a 2021 - Em bilhões correntes
Ano

Brasil

Mundo

BR/Mundo %

2018

1.915,91

85.883,45

2,23

2021

1.616,14

94.935,11

1,70

2019
2020

2022

1.872,51
1.447,84

1.622,93

87.390,79
84.971,65

102.404,01

2,15

1,70

1,59

Fonte: FMI-World Economic Outlook – Oct/2021
MinasPart Desenvolvimento
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mundial e projeta o seu
desempenho para os anos
seguintes.
Assim, considerando-se os índices dos anos
anteriores já efetivados e
aqueles atualmente projetados, tanto pelo FMI
(World Economic Outlook)
quanto pelo mercado doméstico (Relatório Focus),
poderá ter o Brasil o seguinte o desempenho dos
quatro do governo de Jair
Bolsonaro:

A característica principal da economia brasileira
deverá continuar seguindo
a armadilha e o desalentador ritmo de baixo crescimento econômico verificado nos últimos trinta anos e
não sinaliza nenhuma nova
postura capaz de revertê-lo.
O PIB – Produto Interno
Bruto brasileiro, nos quatro
anos de governo Bolsonaro

poderá registrar uma expansão média anual de 0,57%
e acumulada de 2,11% - resultado bastante inferior aos
níveis esperados de crescimento da economia mundial,
que deve contabilizar uma
média de expansão anual de
2,62% e acumulada de 10,65
durante o mesmo período,
de acordo com o FMI – Fundo Monetário Internacional.

2019

2020

2021

2022

Média

2,84

-3,12

5,88

4,89

2,62

Países Desenvolvidos

1,74

-4,54

5,20

4,54

1,74

- Estados Unidos

2,29

4,35

0,15

-7,02

6,34

5,15

-0,19

América Latina

6,38

3,20

3,05

0,63

- Brasil

1,22

-3,88

4,51

0,42

-7,25

4,69

9,50

2,95
8,52

1,68

17,47

4,04

-2,95

4,18

- Índia

2,03

5,47

0,57

- Rússia

7,49

3,70

14,67

- China

5,95

08

Itália

09

Canadá

10

Coreia do Sul

11

% do Total
Mundial

16.862,98
5.103,11

3.108,42

2.946,06

2.940,43

2.120,23
2.015,98
1.823,85

17,76

24,21

04

Alemanha

4.557,35

4,45

5,38

03

3,10

06

3,27

3,10

2,23
2,15

1,92

08

Itália

07

09

16

Indonésia

1.439,96

1.150,25

1,52

1,21

14

1,14

17

Holanda

Total Mundial		

1.007,56

94.935,11

1,06

100,00

*Projeções do Relatório Focus do Banco Central; as demais são do FMI; - Fonte: FMIWorld Economic Outlook – Oct/2021 - Bacen Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Canadá

13

11

Espanha

18

França

Coreia do Sul

1,70

1.081,38

Índia

10

1.610,56

Irã

Japão

Reino Unido

Austrália

1,35

China

05

13

1.285,52

1,74

% do Total
Mundial

24.795,08

1,70

17

23,68

Estados Unidos

02

1.647,57

México

5,48

01

1.616,14*

15

5,60

Classificação
País
US$ bilhões
			

Brasil

14

8,02

6,72

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS
PROJEÇÕES PARA 2022

Rússia

12

2,34

2,11

Obs: Brasil – Projeções de 27.12.21 do Relatório Focus para 2021 e 2022; demais países projeções do FMI – Fundo Monetário
Internacional em 12.10.21 - Fonte: World Economic Outlook/FMI-Oct 12,2021/Bacen/IBGE Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

4,46

França

2,04

-1,46

4.230,17

07

0,80

4,20

5,13

Alemanha
Índia

1,14

BRIC

04

06

13,56

2,36

-2,07

6,81

3,28

5,04

3,67

10,65
10,14

-4,59

Países Emergentes

Acumulada

2,51

-6,34

24,16

Reino Unido

5,20

0,02

22.939,58

05

5,97

1,50

Estados Unidos
Japão

-3,41

- Japão

Zona do Euro

01

03

Os Estados Unidos seguem na liderança entre
todas as economias e conta
com um PIB que corresponde a quase um quarto de toda
a produção mundial, sendo
seguidos pela China, com
uma participação em torno
de 18% do total mundial.

Mundo

Classificação
País
US$ bilhões
			
China

totalizará 23,68% no mesmo
período.

ECONOMIA MUNDIAL - VARIAÇÃO DO PIB-PRODUTO INTERNO BRUTO – 2019 A 2022
US$ constantes - Em %

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS
PROJEÇÕES PARA 2021

02

Ressalte-se que as economias
emergentes e em desenvolvimento, categoria da qual
o Brasil integra – deverão
registrar um desempenho
com um crescimento médio
anual de 3,28% e acumulado de 13,56% durante o
mesmo período. O destaque,
mais uma vez, será para a
China: taxa média anual de
crescimento de 5,48% que

EDIÇÃO 299

12

15
16

18

18.463,13
5.383,68

3.442,21

3.250,08

3.140,03

2.272,27
2.189,79

18,03
5,26

3,36

3,17

3,07

2,22
2,14

Austrália

1.907,66

Brasil

1.622,93*

1,59

Espanha

1.677,45

1,86

México

1.570,91
1.371,64

1,53
1,40

Rússia

Indonésia
Irã

Holanda

Total Mundial		

1.703,53

1.247,35

1.136,68
1.070,75

102.404,01

1,66
1,64

1,22

1,11
1,05

100,00

*Projeções do Relatório Focus do Banco Central; as demais são do FMI; - Fonte: FMIWorld Economic Outlook – Oct/2021 - Bacen Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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BRASIL X ESTADOS UNIDOS- RENDA PER CAPITA
2007/2021 – Em US$ correntes
Ano

Brasil

Estados Unidos

BR/USA – Em %

2007

7.390,66

47.943,35

15,43

2010

11.333,01

48.586,28

23,33

2013

12.358,34

2008
2009
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021*
2022*

Variação no
período
analisado - %

8.878,36

48.470,55

8.649,58

47.102,43

13.295,89

50.008,11

12.424,94

51.736,74
53.245,52

12.175,68

55.083,50

8.846,48

56.729,68

8.757,31

57.840,00

9.978,09

59.885,71

9.158,83

62.769,66

8.888,80

65.051,88

6.826,93

63.358,49

7.571,87

69.375,38

7.557,30

74.725,00

2,26

55,86

18,32
18,36
26,59
24,02
23,21
22,10
15,59
15,14
16,66
14,59
13,66
10,78
10,91
10,11
-

*Projeções - Fontes: FMI/Relatório Focus Banco Central
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

EVOLUÇÃO DO PIB BRASIL X MUNDO2007/2021
Em US$ bilhões correntes – 2011 a 2022
Ano

Brasil

Mundo

BR/Mundo %

2011

2.614,03

73.654,67

3,55

2014

2.456,06

79.237,88

3,10

2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021*
2022*

É importante mencionar que, no ano de 1995, o
PIB-Produto Interno Bruto brasileiro totalizava R$
786,54 bilhões, detinha
uma participação relativa
de 2,53% no total mundial
e superava o da China, de
US$ 736,54 bilhões e participação de 2,38%. Decorrido um quarto de século, o
resultado é impressionante:
a economia chinesa atualmente é dez vezes maior
do que a brasileira. A participação da China no PIB
mundial é de 17,76% – en-

quanto a brasileira reduziu-se para 1,70%.

De 2019 a 2022, o Brasil
deverá acumular uma perda
de produção da ordem de US$
1,10 trilhão – decorrente da
diferença que poderá ocorrer
nos valores dos PIB’s do país
apurados anualmente nesse
período. De outro lado, o país
tende a ver reduzida a sua
participação relativa na economia mundial, de 2,23% em
2018, para 1,59% em 2022
– situando-se em um dos menores patamares dos últimos

2.464,05
2.471,72
1.800,05
1.796,62
2.063,52
1.915,91
1.872,51
1.447,84

1.616,14
1.622,93

75.038,19
77.207,53
74.954,12
76.153,75
80.823,16
85.883,45
87.390,79
84.971,65
94.935,11

102.404,01

3,28
3,20
2,40
2,36
2,55
2,23
2,14
1,70
1,70
1,59

*Estimativas - Fontes: FMI-World Economic Outlook – Oct/2021
Relatório Focus Banco entral – Elaboração:MinasPart Desenvolvimento
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50 anos. E, ademais, terá a sua
classificação no ranking das
maiores economias caindo
para a 12ª posição em 2021 e
para 13ª, em 2022.

Desde 1980, no consolidado de seus respectivos
governos, apenas José Sarney e Itamar Franco conseguiram obter expansão
real da economia brasileira, isto é, o PIB brasileiro
conseguiu superar a média
mundial. Itamar Franco lidera o ranking, registrando
um crescimento médio anual de 2,18% nos seus dois
anos de mandato. O pior
desempenho fica por conta de Fernando Collor, que
apresentou uma queda real
média anual de 4,02% nos
três anos de seu governo.
BRASIL
RENDA PER CAPITA
Governo Bolsonaro
2019-2022
Ano

2019

%
0,51

2020

-4,52

Média

-0,10

2021*
2022*

Taxa Acumulada

3,85

-0,22
-0,56

*Projeções
Fonte: Banco Central/MinasPart

BRASIL – RANKING DA TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA
ANUAL REAL DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
POR GOVERNO– 1980 a 2021
Em pontos percentuais (p.p.)
Classificação

Governo

1º

Itamar Franco

+2,18

João Batista Figueiredo

4º

João Batista Figueiredo

-0,88

Itamar Franco

2º
3º
5º
6º
7º
8º
9º

Variação Média Anual p.p.

BRASIL - TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL
REAL DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
POR GOVERNO
1980 a 2022

José Sarney

Luiz Inácio Lula da Silva

Fernando Henrique Cardoso
Jair Bolsonaro*
Michel Temer

Dilma Rousseff

Fernando Collor

+0,58
-0,16
-0,99
-2,05
-2,11
-3,15
-4,02

*Projeções. - Observação: Considera apenas os 5 últimos anos do Governo J.B.
Figueiredo; Os dados do Brasil de 2021 e 2022 são projeções – Relatório Focus do
Banco Central; Considera a variação do PIB mundial deduzida da variação do PIB
brasileiro em pontos percentuais. Fonte: FMI-Word Economic Outlook – Oct/2021

Governo/Média Anual %
José Sarney

Brasil

Mundo

1,46

2,34

5,00

2,66

4,50

Fernando Collor

-1,20

Luiz Inácio Lula da Silva

4,08

Fernando Henrique Cardoso
Dilma Rousseff
Michel Temer

Jair Bolsonaro*

2,46
0,43
1,55
0,57

Diferença*
-0,88

3,92

+0,58

3,45

-0,99

2,82
4,24
3,58
3,66
2,62

-4,02

+2,18
-0,16
-3,15
-2,11
-2,05

*Projeções. - Observação: Considera apenas os 5 últimos anos do Governo J.B.
Figueiredo; Os dados do Brasil de 2021 e 2022 são projeções – Relatório Focus do
Banco Central; Considera a variação do PIB mundial deduzida da variação do PIB
brasileiro em pontos percentuais. Fonte: FMI-Word Economic Outlook – Oct/2021
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Para onde vai a economia?

BRASIL - INDICADORES MACROECONÔMICOS SELECIONADOS - 2018 a 2022
Unidade

2018

2019

2020

2021*

2022*

% ao ano

3,57

2,84

-3,12

5,88

4,89

ATIVIDADE ECONÔMICA
PIB - Mundial
PIB - Brasil

PIB - Brasil Real (1)

PIB per capita - Brasil
PIB - Brasil

Investimento - FBCF

Taxa Desemprego - PNAD
PREÇOS

Câmbio-Final de Período

% ao ano

% ao ano

% ao ano

US$ bilhões
% s/PIB

% ao ano
R$/US$

1,78

-1,76
1,04

3,87

4,03

16,0

12,4

14,54

Selic Real - Deflacionada p/IPCA

% ao ano

2,72

Selic - Média Anual

IPCA - Preços Administrados
IPCA - Preços Livres
IPCA - Total
IGP - M

Bovespa - Final de Período

BEM+Brasil - Final de Período
BALANÇO DE PAGAMENTOS
Balança Comercial

Balança Transações Correntes

Balança Transações Correntes
Balança Serviços e Rendas

Investinetos Estrangeiros Diretos-IED
Reservas Cambiais - Líquidas
Dívida Externa Líquida
CONTAS PÚBLICAS

Resultado Primário - Consolidado
Déficit Nominal - Consolidado
Dívida Bruta - Consolidada

Dívida Líquida - Consolidada

Juros Nominais - Setor Público Cons.

% ao ano

% ao ano

% ao ano

% ao ano

% ao ano
Pontos
Pontos
US$ bi

0,51

1.873

% ao ano

% ao ano

-1,60

1.916

R$/US$ - Variação Média
Selic - Final de Período

1,22

6,50
6,56

6,25

2,92

3,75

7,54

87.887
276

46,6

16,5

12,0

-3,88

-0,74

-4,52

5,20

5,64

5,60

17,0

13,8

-1,63

4,31

4,52

3,98

7,30

115.645
214

35,2

2,00

19,4

13,2

4,56

17,17

4,60

23,14

17,78

5,18

119.017
260

50,4

4,81

-4,74
7,57

10,02

104.822
365

59,2

-24,1

-14,7

US$ bi

78,2

69,2

34,2

61,5

-94,8

-3,47

-91,6

US$ bi

374,7

356,9

% PIB

-1,5

-0,8

US$ bi
% PIB
% PIB

% PIB

% PIB

-54,1
7,0

75,3

52,8

5,41

-33,9

-1,66

-56,4

-50,8

367,9

-9,4

-0,8

-44,8
13,6

4,96

4,20

54,6

-0,91

355,6

5,8

74,3

4,76

2,63

2,81

-65,0

-2,69

11,9

11,50

-51,5

% PIB

17,7

9,25

US$ bi

US$ bi

-0,22

1.623

1,58

5,55

3,85

0,42

-4,45

1.616

30,70

5,96

-1,31

1.448

7,94

4,50

4,51

88,8

62,7

-16,4

11,46
5,68

5,19

5,03

5,49

114.600
353

55,2

-38,8

-2,36

-61,8
83,4

340,0
-8,9
-1,1

8,5

10,7

8,93

9,82

81,1

57,0

85,1

58,8

1- Descontada a variação do PIB mundial; *2021 e 2022 são estimativas/projeções;
Fontes: FMI/Banco Central do Brasi/IBGE/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento
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Nos quatro anos de governo Bolsonaro, o PIB – Produto Interno Bruto mundial
deverá registrar uma expansão média anual de 2,62%
e, no acumulado de 10,65%
- enquanto estima-se que a
economia brasileira cresça a
uma média anual de 0,57% e
de apenas 2,11% no acumulado do mesmo período. Ou
seja, como verdadeiro rabo
de cavalo que só cresce para
baixo e para trás, a economia
brasileira continuará aqui
praticamente estagnada e inferior à média mundial.
Assim, o governo Bolsonaro que recebeu o país com
um PIB de US$ 1,92 trilhão,
deixará a seu sucessor uma
economia valendo US$ 1,62
trilhão, totalizando uma perda total de produção no período de US$ 1,10 trilhão.

Para o período 2019 a
2022, as projeções indicam
uma desvalorização média de
54,53% do real frente ao dólar americano.

Relativamente aos principais indicadores de inflação,
o governo Bolsonaro deverá
ficar marcado por uma expansão acumulada de 25,98% do
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e
de 63,73% do IGP-M – Índice
Geral de Preços do Mercado – tendo como principais
causas os aumentos de preço
do petróleo e seus derivados;
a crise de energia elétrica e a
expansão do preço das commodities, principalmente as
de alimentos, entre outros.
Quanto ao Balanço de
Pagamentos não se registra
variações significativas que
mereceriam maiores comentários, mantendo-se pratica-
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SALÁRIO-MÍNIMO NO
GOVERNO BOLSONARO
Ano

Valor

2018

954,00

2019
2020
2021
2022

Reajuste%
-

998,00

4,61

1.212,00

10,18

1.045,00
1.100,00

Variação no período

4,71
5,26

27,04

Fonte: MinasPart Desenvolvimento

mente estável o nível de reservas cambiais e uma ligeira
deterioração nos saldos da
dívida externa. Houve queda
significativa nos Investimentos Estrangeiros Direitos em
2020, mas com uma possibilidade de sua reversão e ampliação ainda em 2022.
Verifica-se uma piora
considerável nas contas
públicas de uma maneira
em geral em decorrência,
principalmente, dos efeitos
da pandemia da Covid-19.
Vale destacar que o ministro da Economia, antes da
posse, prometia zerar o Resultado Primário (que chegou a um déficit de 9,4%em
relação ao PIB de 2020)
– indicando que fechará os
anos de 2020 e 2021 com
um déficit em torno de 1%
do PIB. Quanto ao Resultado Nominal, recebido com
um déficit de 7% em 2018,
tendo alcançado -13,6%
em 2020, este deverá ter
situado em 8,5% em 2021
e poderá fechar 2021 com
um déficit de 10,7.
Como resultante dos
déficits das contas públicas, tanto a Dívida Bruta
quanto a Líquida do Setor
Público Consolidado deverão registrar expansão no
período, saltando de 75,3%
e 52,8% do PIB em 2018,
para 85,1% e 58,8% em
2022, respectivamente.

Fonte: MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – DESPESAS DE JUROS SOBRE A DÍVIDA
PÚBLICA CONSOLIDADA - EM RELAÇÃO AO PIB
Ano

%

PIB (em US$bi)

2019

4,96

1.872,51

2022*

9,82

1.622,93

2020

2021*

4,20

1.447,84

8,93

1.616,14

Total de Gastos com Juros no Governo Bolsonaro

Juros pagos (US$bi)
92.876,50
60.809,28

144.321,30

159.371,73

457.378,81

*Projeções - Fonte: Bacen/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento

Charge de AFO – Afonso Celso Duarte, publicada na
edição de MercadoComum de dezembro de 2002.

Outro destaque do
período Bolsonaro será a
nova escalada da taxa de
juros praticada no país. A
Selic – taxa básica recebida em 2019 no patamar de
6,50% ao ano chegou a ser
reduzida para 2,0% ao final de 2020 – (negativa em
termos reais de inflação),
mas em 2021 retomou ao
ritmo de expansão em termos reais. As perspectivas
apuradas pelo Relatório

Focus do Banco Central é
que ela feche 2022 no nível
de 11,50% e o resultado
desta política monetária
(mais uma vez equivocada)
é o forte aumento das despesas públicas a título de
pagamento de juros nominais sobre a dívida pública,
dispêndio esse que poderá
alcançar a impressionante
cifra de US$ 457 bilhões
pagos tão somente no governo Bolsonaro.
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PNAD Contínua: Taxa de Desocupação é de
12,1% e Taxa de Subutilização, de 25,7%
no trimestre encerrado em outubro
Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, a taxa de desocupação (12,1%) do trimestre
móvel de agosto a outubro
de 2021 caiu 1,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao
trimestre de maio a julho de
2021 (13,7%) e recuou 2,5
p.p. frente ao mesmo trimestre móvel de 2020 (14,6%).

A população desocupada (12,9 milhões de pessoas) diminuiu 10,4% (menos
1,5 milhão de pessoas) frente ao trimestre terminado
em julho (14,4 milhões de
pessoas) e caiu 11,3% (menos 1,7 milhão de pessoas)
ante ao mesmo trimestre
móvel de 2020 (14,6 milhões de desocupados).
A população ocupada
(94,0 milhões de pessoas)
cresceu 3,6% (3,3 milhões de
pessoas) frente ao trimestre
anterior e subiu 10,2% (8,7
milhões de pessoas) frente
ao mesmo trimestre de 2020.

O nível da ocupação
(percentual de pessoas ocupadas na população em idade
de trabalhar) foi estimado em
54,6%, subindo 1,8 p.p. frente
ao trimestre de maio a julho
de 2021 (52,8%) e de 4,6 p.p.
frente ao mesmo período do
ano anterior (50,0%).
A taxa composta de subutilização (25,7%) caiu 2,1
p.p. em relação ao trimestre de maio a julho de 2021
(27,9%) e 3,8 p.p. ante ao

mesmo trimestre de 2020
(29,6%).

A população subutilizada (29,9 milhões de pessoas)
diminuiu 6,5% (menos 2,1
milhões de pessoas) frente
ao trimestre anterior (32,0
milhões de pessoas) e 9,6%
(menos 3,2 milhões de pessoas) no confronto com igual trimestre de 2020 (33,1 milhões
de pessoas subutilizadas).
A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas (7,7 milhões
de pessoas) ficou estável
ante o trimestre anterior (7,8
milhões de pessoas) e subiu
17,7% em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior (6,5
milhões de pessoas).

A população fora da força de trabalho (65,2 milhões
de pessoas) recuou 2,1%
(menos 1,4 milhão de pessoas) ante o trimestre anterior
e caiu 7,7% no ano (menos
5,4 milhões de pessoas).

A população desalentada (5,1 milhões de pessoas)
caiu 3,8% (menos 199 mil
pessoas) frente ao trimestre
anterior e de 11,9% (menos
683 mil pessoas) frente a
igual período de 2020.

O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado
(exclusive trabalhadores domésticos) foi de 33,9 milhões
de pessoas, subindo 4,1%
(mais 1,3 milhão de pessoas)
frente ao trimestre anterior
e 8,1% (mais 2,6 milhões de
pessoas) frente a 2020.
O número de empregados sem carteira assinada no setor privado (12,0
milhões de pessoas) subiu
9,5% (1,0 milhão de pessoas) ante o trimestre anterior e 19,8% (2,0 milhões
de pessoas) em relação a
igual trimestre de 2020.

Indicador/Período

O percentual de desalentados na força de trabalho (4,5%) caiu em relação ao trimestre anterior
(4,8%) e também recuou
frente a igual trimestre de
2020 (5,5%).
Ago-Set-Out 2021

Mai-Jun-Jul 2021

Taxa de desocupação

12,1%

13,7%

Taxa de subutilização

Rendimento real habitual

25,7%

R$ 2.449

Variação do rendimento habitual em relação a:		

O número de trabalhadores por conta própria

27,9%

R$ 2.566
-4,6%

Ago-Set-Out 2020
14,6%

29,6%

R$ 2.756
-11,1%
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(25,6 milhões de pessoas)
cresceu 2,6% (638 mil pessoas) na comparação mensal e
15,8% (3,5 milhões de pessoas) na comparação anual.

O número de trabalhadores domésticos (5,5 milhões de pessoas) aumentou
7,8% (mais 400 mil pessoas)
no trimestre e 22,3% (mais
1 mil pessoas) no ano.

A taxa de informalidade foi de 40,7% da população
ocupada, ou 38,2 milhões de
trabalhadores informais. No
trimestre anterior, a taxa havia sido 40,2% e, no mesmo
trimestre de 2020, 38,4%.

O rendimento real habitual (R$ 2.449) caiu 4,6%
frente ao trimestre anterior
e recuou 11,1% relação a
igual trimestre de 2020.

A massa de rendimento
real habitual (R$ 225,0 bilhões) não teve variações estatisticamente significativas
em ambas as comparações.

No trimestre móvel de
agosto a outubro de 2021, a
força de trabalho (pessoas
ocupadas e desocupadas)
chegou a 106,9 milhões de
pessoas, crescendo 1,7% (1,8
milhão de pessoas) frente ao
trimestre de maio a julho de
2021 e 7,0% (7,0 milhões de
pessoas) frente ao mesmo
trimestre de 2020.
Frente ao trimestre
móvel anterior, a ocupação
cresceu em seis dos dez
grupamentos de atividades: Indústria Geral (4,6%,
ou mais 535 mil pessoas),
Construção (6,5%, ou mais
456 mil pessoas), Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas
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(6,4%, ou mais 1,1 milhão
de pessoas), Alojamento
e alimentação (11,0%, ou
mais 500 mil pessoas), Outros Serviços (7,1%, ou mais
304 mil pessoas) e Serviços
domésticos (7,8%, ou mais
401 mil pessoas).

Ante o mesmo trimestre
móvel de 2020, a ocupação
cresceu em nove grupamentos: Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e
aquicultura (7,8%, ou mais
645 mil pessoas), Indústria Geral (8,4%, ou mais
950 pessoas), Construção
(19,2%, ou mais 1,2 milhão
de pessoas), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (10,9%, ou
mais 1,8 milhões de pessoas),
Transporte, armazenagem
e correio (11,7%, ou mais
509 mil pessoas), Alojamento e alimentação (26,3%, ou
mais 1,0 milhão de pessoas),
Informação, Comunicação
e Atividades Financeiras,
Imobiliárias, Profissionais e
Administrativas (8,4%, ou
mais 861 mil pessoas), Outros serviços (11,4%, ou mais
471 mil pessoas) e Serviços
domésticos (21,1%, ou mais
1 milhão de pessoas).

Nenhum dos grupamentos de atividades teve
crescimento no rendimento médio real habitual,
frente ao trimestre anterior,
mas houve três reduções:
Indústria geral (-4,1%),
Comércio, reparação de
veículos automotores e
motocicletas (-2,8%) Administração pública, defesa,
seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-7,1%). Os sete
demais grupamentos não
mostraram variações estatisticamente significativas.

TAXA COMPOSTA DE
SUBUTILIZAÇÃO TRIMESTRES DE AGOSTO
A OUTUBRO – BRASIL 2012 A 2021 (%)
Na comparação anual,
também não houve crescimento no rendimento de
qualquer grupamento, mas
seis deles mostraram reduções: Indústria (-16,1%),
Construção (-7,4%), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (10,0%), Informação,
Comunicação e Atividades
Financeiras, Imobiliárias,

Profissionais e Administrativas (-9,3%), Administração pública, defesa, seguridade social, educação,
saúde humana e serviços
sociais (-11,6%) e Serviços
domésticos (-5,1%).

Na comparação trimestral, três posições na ocupação tiveram quedas em seus
rendimentos: Empregado
com carteira de trabalho assinada (-3,6%), Empregado
sem carteira de trabalho assinada (-8,9%) e empregado no setor público (-5,8%).
As outras três principais

Fonte: Jornal Estado de Minas
posições não mostraram
variações estatisticamente
significativas.

Frente ao mesmo trimestre móvel de 2020, as seis
principais posições de ocupação tiveram quedas nos
seus rendimentos: Empregado com carteira de trabalho
assinada (-8,0%), Empregado sem carteira de trabalho
assinada (-11,9%), Trabalhador doméstico (-5,1%),
Empregado no setor público (-10,6%), Empregador
(-15,0%) e trabalhadores por
Conta própria (-4,0%).
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Gasolina fechou o ano com alta de 46,7%
em comparação a 2020, e etanol 56,5%
mais caro
Durante o Natal, motoristas brasileiros pagaram R$ 6,837 pelo litro da
gasolina e R$ 5,680 do etanol, altas de 45,17% e 53,68% respectivamente,
em comparação com o mesmo período de 2020
Apesar da tendência de
estabilidade, o ano termina
com a gasolina e o etanol custando mais caro no bolso dos
brasileiros, se comparado ao
mesmo período de 2020 – é
o que aponta o último levantamento do Índice de Preços
Ticket Log (IPTL). O mês de
dezembro fechou com a gasolina custando em média
R$ 6,890 nos postos de abastecimento, alta de 46,7% em
relação a dezembro do ano
passado, quando custava
R$ 4,696. No comparativo
com o mês de novembro,
o combustível ficou 0,52%
mais barato em dezembro,
passando de R$ 6,926 para
R$ 6,890, mantendo quedas
identificadas na primeira
quinzena deste mês.
Já o etanol, com valor
médio atual de R$ 5,779,
registrou acréscimo de
56,5% em relação a dezembro do ano anterior. Bem
como a gasolina, o combustível vem apresentando queda desde a primeira
quinzena de dezembro e o
valor, que fechou novembro a R$ 5,853, baixou para
R$ 5,779, uma economia de
1,26%. “Assim como no início de dezembro, o Índice
de Preços Ticket Log (IPTL)
identificou novamente uma
tendência de estabilidade
no ritmo de alta dos preços

dos combustíveis. Porém,
as médias continuam elevadas e o valor da gasolina
e do etanol ainda pesa no
bolso dos motoristas brasileiros” destaca Douglas
Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Apesar de ter a maior
variação de baixa no valor, de
1,54%, em relação a novembro, o Centro-Oeste permanece no ranking da Região
com a gasolina mais cara
do país, cobrada a R$ 6,951.
Em contrapartida, o Centro-Oeste comercializou o etanol mais barato, a R$ 5,346,
e com a maior redução de
preço, de 6,80%. Já o Sul se
destacou na análise com a ga-

solina mais barata, comercializada a R$ 6,723, e o etanol
mais caro (R$6,188).

No recorte por Estado,
o Rio de Janeiro continuou
vendendo a gasolina mais
cara do País, a R$ 7,282, e
o Amapá a mais barata, a
R$ 6,388. A gasolina que
sofreu maior aumento foi
a de Roraima, que passou
de R$6,846 para R$6,931,
um acréscimo de (1,24%).
Já a que apresentou maior
redução (3,50%) foi a gasolina do do Rio Grande
do Norte, que passou de
R$7,149 para R$6,899.
Ainda na análise por
Estado, Roraima também

se destaca com o maior aumento no valor do etanol, de
3,49%, passando de R$6,184
para R$6,400. O Rio Grande
do Sul teve a maior média do
país, com R$ 6,983. Já o Estado do Mato Grosso, registrou
a maior redução no valor do
etanol (4,50%), e passou de
R$5,461 para R$5,215. São
Paulo também teve grande
representatividade na baixa
de valor desse combustível,
sendo o Estado a cobrar
o menor valor médio (R$
5,078) e a apresentar uma
das maiores baixas também,
de 4,22%.
“Vale ressaltar que na
relação 70/30, a gasolina
continua sendo a opção
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mais vantajosa para os motoristas abastecerem, de
acordo com o mesmo levantamento da Ticket Log. Exceto para o Estado de Goiás
que tem o etanol como o
mais favorável e para Santa
Catarina, Amapá e Distrito
Federal, onde não foi possível analisar”, explica Douglas Pina, Head de Mercado
Urbano da Edenred Brasil.
COMBUSTÍVEL MAIS
CARO NO NATAL

Os dados do IPTL também identificaram que nos
dias 24, 25 e 26 de dezembro deste ano, feriado do
Natal, os brasileiros pagaram 45,53% mais caro pela
gasolina, se comparado
ao mesmo período do ano
passado. O combustível,
que no Natal de 2020 custava em média R$ 4,710,
neste ano passou para R$
6,837. Também houve uma
diferença no valor durante
os três dias - no dia 24/12
a média nacional estava a
R$ 6,834 e no dia 26/12 o
valor já estava em R$ 6,847.
Já o etanol, também
apresentou acréscimo expressivo em relação ao
Natal anterior, de 53,68%,
passando de R$ 3,696 para
R$ 5,680. A variação ao longo dos três dias de feriado
foi mais significativa do que
a gasolina - no dia 24/12 o
valor estava R$ 5,654 e no
dia 26/12 em R$ 5,695.
O IPTL é um índice de
preços de combustíveis
levantado com base nos
abastecimentos realizados
nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que
tem grande confiabilidade,
por causa da quantidade
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de veículos administrados
pela marca: 1 milhão ao
todo, com uma média de
oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de
gestão de frotas e soluções
de mobilidade da Edenred
Brasil, conta com mais de
30 anos de experiência e se
adapta às necessidades dos
clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os
processos diários.

A Ticket Log é uma marca da Edenred, empresa
global e digital de serviços e
pagamentos que atua como
companheira de todas as horas para os trabalhadores e
empresas. Líder em seu segmento, conecta mais de 50
milhões de usuários, 2 milhões de estabelecimentos e
mais de 850 mil empresas-clientes, em 46 países, administrando transações de
mais de 7,1 bilhões de litros
de combustível.
País que não cresce é
país condenado ao atraso,
à miséria e ao subdesenvolvimento, considerados
os maiores inimigos da democracia.

O Brasil não pode prescindir do crescimento:
o estoque de problemas
econômicos e sociais, acumulados, eleva-se exponencialmente, apesar da
desaceleração da taxa de
crescimento da população.
Só a expansão da economia
preencherá as condições
necessária para o enfretamento e atenuação dos
mesmos.
A superação dos diversos impasses atuais e o
ingresso do País em uma

nova etapa de expansão
econômica, contínua e segura exigirão coragem e
firme determinação por
parte da sociedade brasileira e de seus dirigentes.
A saída não é simples nem
trivial e demandará enfoques criativos e destituídos
de preconceitos e de várias
antigas verdades.
Há uma grave crise financeira do setor público
brasileiro, em todos os seus
níveis. É absolutamente indispensável que se promova o resgate do crescimento
acelerado da economia e
se busque a resolução dos
problemas financeiros que
o impedem de exercer o
seu imprescindível papel
dinamizador. O principal
problema brasileiro continua sendo o desalentador
ritmo de sua economia e daí
resultam todos os demais
malefícios. País cuja economia não cresce é como casa
onde falta pão. Todos brigam e todos têm razão!
É mister que não se caia
aqui no privatismo radical
e absoluto. É certo que a superação da crise financeira
do Estado brasileiro exigirá um reposicionamento e
um redimensionamento do
mesmo no contexto da economia nacional. No entanto, sua presença continua
essencial e insubstituível.

Neste sentido, o equacionamento e a solução da problemática financeira do setor
público devem se efetivar no
bojo de um projeto global
de redefinição de seu papel
na economia do País, e não a
partir de medidas tópicas, superficiais e indiscriminadas
que fariam agravar a questão.
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Sem a superação desses
entraves, a economia brasileira continuará patinando,
imersa no conjunturalismo
predominante e vigorante
em várias das décadas anteriores e ainda persistente nos dias atuais. Desatar
esses nós é pré-condição
para o seu lançamento em
um novo ciclo de expansão.

Entendo ser fundamental que as decisões
governamentais nacionais
consideram a urgente necessidade da transformação do País em uma Nação
Desenvolvida, 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” e definam:
• O estabelecimento de
um Plano de Metas
para a busca do
crescimento econômico
vigoroso, consistente,
contínuo e sustentável,
através do resgate do
planejamento de médio
e longo prazo que
possa definir e eleger
as grandes estratégias
para o alcance do
desenvolvimento
nacional e a
transformação do país
em Nação Desenvolvida;
• A convocação de uma
Assembleia Constituinte
Revisionista Exclusiva,
eleita pela sociedade
e a ser integrada
por seus múltiplos
representantes. Na
sua pauta e entre
os seus objetivos: as
reformas política,
jurídica, tributária,
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agrária; educacional,
previdenciária e a
modernização das
relações do capital e
trabalho; a redução
da maioridade para
efeitos penais, o fim
do voto obrigatório, o
impedimento de criação
de novos municípios
e a alternativa de
fusionamento entre eles.
• A redefinição do papel
do setor público na
economia. O fim da
estabilidade do emprego
público, dos privilégios e
dos abusos adquiridos;
• A adequação do País
com às transformações
em curso na economia
mundial;
• A promoção da
desconcentração da
renda nacional;
• A recuperação da
infraestrutura básica
nacional, em especial
de energia, transportes,
saneamento e
construção habitacional
com o assentamento de
uma nova base para a
expansão da economia;
• A privatização, as
parcerias públicoprivadas e a
desestatização de
empresas estatais são
alternativas válidas
dentro do contexto
geral de redefinição do
papel do setor público
na economia nacional.
Entretanto, esses
mecanismos não devem
ser encarados como
panaceia e como solução
absoluta dos problemas
do Estado Brasileiro.

• A valorização da
economia de mercado; a
melhoria do ambiente de
negócios, da segurança
jurídica e patrimonial,
além da implantação de
rigorosos mecanismos
de coibição a toda e
qualquer invasão de
propriedades públicas e
privadas – anulando-se
as imposições legais de
exigência de “pedido de
reintegração de posse”
para essas situações;
• O incentivo ao
empreendedorismo
e à livre iniciativa;
à competitividade e
à maior agregação
de valor da
produção nacional;
à produtividade, à
qualidade e à inovação
tecnológica;
• A necessidade
de abertura do
mercado interno e da
internacionalização
da economia
nacional, a melhoria
da atratividade
aos investimentos
produtivos, tanto
internos quantos
externos, bem como,
a redefinição e a
rearticulação do sistema
financeiro nacional e a
expansão do mercado de
capitais. Ressalte-se que
a abertura do mercado
interno e a eleição
da competitividade
internacional como
paradigma transferem
para a produção
interna os benefícios de
melhoria de qualidade,
do desenvolvimento
de novos produtos
e da redução dos
custos de produção;

• A sintonia com o
movimento em curso
no panorama
internacional exige a
abertura da economia
brasileira a um
relacionamento mais
intenso com a economia
mundial. Impõe, em
consequência, como
palavra de ordem, a
elevação da eficiência,
da eficácia e da
produtividade em
todos os setores da
economia nacional.
• A recomposição,
modernização
e ampliação da
infraestrutura básica
nacional;
• O rigoroso combate
à corrupção, ao
desperdício e à
sonegação fiscal;
• A ampliação da
importância da
preservação ambiental
e a reconciliação da
legislação vigente
com as necessidades
e exigências do
desenvolvimento e do
crescimento econômico;
Há de se considerar,
ademais que, permeando
todas as grandes questões
que se debatem no País
está, subjacente, o dilema
entre o moderno e o arcaico, o novo e o velho. As
questões de natureza ideológica tornam-se secundárias diante da importância
de se retomar o crescimento econômico e atingir o
desenvolvimento – sintonizado com as grandes e rápidas transformações que
já há muito se verificam na
economia internacional, e
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voltado para a minimização dos problemas sociais;
da democracia, plena e efetiva, onde a real participação de todos os segmentos
da Sociedade, nas decisões
políticas do País, não se
traduza na mera defesa de
interesses corporativistas
ou no populismo inconsequente, mas sintetiza
as suas aspirações maiores, transformando-as em
ações factíveis, no rumo do
progresso.

Por fim, o social não
pode ser tratado como um
apêndice do econômico,
mas como parte integrante
de um processo mais amplo
e equitativo de desenvolvimento socioeconômico.
Desenvolver ações de
cunho compensatório e
assistencialista
atenua,
momentaneamente, as carências mais imediatas,
mas não resolve de maneira definitiva os problemas
sociais. Há que se conceber uma política de redistribuição efetiva da renda,
acoplada ao crescimento
consistente, equilibrado e
harmônico da economia.

Através de MercadoComum – Publicação Nacional
de Economia, Finanças e
Negócios e ora em seu 29º
ano de circulação - sempre
buscamos acender o debate sério, amplo, profundo
e isento da problemática
econômica estadual e nacional e reitero que apostamos no desenvolvimento
econômico do Estado e do
País e na possibilidade de
conciliar-se o crescimento
e a modernização da economia, com a justiça social
e a democracia.
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PIB de Minas Gerais registra ligeira retração
no terceiro trimestre de 2021
Estimado em R$ 209,7 bilhões, o PIB de Minas representou 9,5%
do PIB nacional e os dados são preliminares
De acordo com a Fundação João Pinheiro, no
terceiro trimestre de 2021,
o Produto Interno Bruto de Minas teve variação
real ligeiramente negativa,
-0,2%, pouco maior que no
âmbito nacional, -0,1%, em
relação ao trimestre anterior. Os dados foram divulgados no dia 13 de dezembro último
Os resultados foram
obtidos nas diferentes bases de comparação e desagregados por grupamentos
de atividades econômicas
em que o Sistema de Contas Trimestrais possibilita
a compreensão das taxas
de variação do índice de
volume pela ótica da produção.

Relativamente ao PIB
brasileiro, houve crescimento econômico constatado com ajuste sazonal
somente no primeiro trimestre de 2021 (1,3%), seguido por dois trimestres
consecutivos com resultados desfavoráveis. Já em
Minas Gerais, a variação
positiva do índice de volume do PIB mineiro se deu,
preferencialmente, no segundo trimestre deste ano
(1,4%), tendo em vista que,
no primeiro trimestre de
2021, a economia mineira
se expandiu apenas 0,4%.
De acordo com a FJP, “a
explicação para a pequena

retração no nível de atividade econômica observada
no cenário estadual e no nacional no terceiro trimestre
de 2021 está, sobretudo, no
comportamento desfavorável em termos da evolução
do índice de volume do Valor Adicionado Bruto (VAB)
da atividade de energia e
saneamento, do setor agropecuário e da indústria de
transformação.
SETORES

A atividade de energia
e saneamento em nível estadual teve grande queda
do volume de VAB no terceiro trimestre de 2021
em comparação com o trimestre imediatamente anterior (-9,1%). A redução

na geração de eletricidade
foi determinante para o
desempenho negativo. Ela
ocorreu pelo fato de os
principais
reservatórios
das usinas hidroelétricas
no território mineiro terem
atingido baixo volume útil.
O volume total de energia elétrica gerada no estado no terceiro trimestre
de 2021 foi 9,7% menor
do que o observado no segundo trimestre do ano e
41,0% inferior que o do
terceiro trimestre de 2020.

A agropecuária também foi determinante para
a retração do índice de volume do produto agregado
em julho, agosto e setembro de 2021. O volume de

VAB agropecuário retraiu-se 10,1% no estado e 8,0%
no cenário nacional quando a comparação é feita
entre o terceiro trimestre
de 2021 e o trimestre imediatamente anterior.

A dissipação do efeito
o positivo do aumento na
produção da safra de soja
também confirma a intensidade da queda no nível
produtivo da atividade no
terceiro trimestre de 2021.
Além disso, o Levantamento Sistemático de Produção
Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) também
indica redução na quantidade produzida em Minas
Gerais de outros cultivos
relevantes da pauta agrí-
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cola estadual e/ou com
proporção importante na
colheita no terceiro trimestre (como a segunda safra
do milho, a terceira safra
da batata-inglesa, além do
cultivo da cana-de-açúcar e
do sorgo).”

A FJP informou que “A
indústria de transformação
também contribuiu para o
resultado negativo do índice
de volume do PIB mineiro e
brasileiro no terceiro trimestre de 2021. Em função
do encarecimento dos insumos (inclusive energia elétrica), o volume de VAB da
manufatura decresceu 2,6%
em Minas Gerais e 1,0% em
âmbito nacional quando se
compara o terceiro trimestre de 2021 com o segundo
trimestre do ano.
A extração mineral e a
construção civil apresentaram resultados positivos
em termos da evolução do
índice de volume do VAB no
trimestre de referência na
série dessazonalizada no
cenário estadual. Em Minas
Gerais, a indústria extrativa
mineral expandiu-se 2,3%
na comparação do terceiro
trimestre de 2021 com o
trimestre imediatamente
anterior. A construção civil
teve crescimento de 3,9%
na mesma base de comparação. No Brasil, ao contrário, a indústria de extração
mineral apresentou ligeiro
decrescimento (-0,4%). A
construção civil, porém,
teve acréscimo equivalente ao observado em nível
estadual (3,9%) na mesma
base de comparação.
O agrupamento formado pelos “outros serviços”,
conjunto de atividades e

serviços vinculados, principalmente, ao comportamento das famílias, teve
evolução positiva no volume de VAB no terceiro trimestre de 2021 em relação
ao trimestre imediatamente anterior (6,3%). Essa
tipologia de serviços foi favorecida pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 e
o consequente aumento da
mobilidade com a reabertura da economia.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS) do IBGE, em Minas
Gerais, destacaram-se a expansão no volume de serviços relacionados às atividades turísticas e o resultado
favorável dos serviços profissionais, administrativos e
complementares no trimestre de referência. No Brasil,
o volume de VAB do agregado “outros serviços” expandiu-se 2,3% no trimestre
de referência na análise da
série dessazonalizada.”
Para o pesquisador da
FJP Raimundo Leal, o fato
econômico mais importante do terceiro trimestre
no Brasil e em Minas foi o
avanço da vacinação e a diminuição da percepção de
risco com relação à Covid
por parte da população.
“Devido a esses fatores,
houve uma mudança na
demanda da população de
produtos físicos pela demanda de serviços. E em
resposta a essa maior demanda, a produção de serviços aumentou tanto na
economia mineira quanto
na brasileira”, explicou.
“Já a indústria da transformação, segundo Leal,
além do problema relacio-

nado à menor demanda, o
setor também foi afetado
pela questão do suprimento. “As cadeias globais de
suprimento continuam com
gargalos na oferta de insumos essenciais como semicondutores e isso teve consequências na produção,
por exemplo de automóveis”, destaca o pesquisador.
“Por último, com relação à agropecuária, é sempre bom lembrar que a
colheita de café ocorre com
muito mais intensidade
exatamente nesse período.
E esse ano de 2021, um ano
ímpar, é um ano de redução
na produtividade do café e
isso impacta a agropecuária de Minas Gerais devido
ao peso que o café tem na
nossa produção”, concluiu.
Acrescenta a FJP que “A
atividade de comércio em
nível estadual ficou praticamente estagnada no terceiro trimestre de 2021 em
relação ao segundo trimestre do ano. No Brasil, o volume associado às margens
de comércio recuou 0,4%
na mesma base de comparação. Em Minas Gerais, a
Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) apontou queda
no volume de vendas de
móveis e eletrodomésticos,
de livros, jornais, revistas e
papelaria, de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação e de combustíveis
e lubrificantes.

Houve, porém, expansão nas vendas de tecidos, vestuário e calçados,
de artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos e
de veículos, motocicletas,
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partes e peças. No Brasil,
venda de livros, jornais,
revistas e papelaria e de
equipamentos e materiais
para escritório, informática e comunicação foram os
segmentos que apresentaram taxas negativas de variação mais expressivas no
terceiro trimestre de 2021
em relação ao trimestre
imediatamente anterior.

A administração pública apresentou taxas de
crescimento mais expressivas na série com ajuste
sazonal no terceiro e no
quarto trimestre de 2020.
A partir de 2021, os resultados demonstram que a
atividade retornou para o
seu padrão de comportamento observado ao longo da série com taxas de
variação mais condizentes
com o seu padrão histórico.
Nesse sentido, no terceiro trimestre de 2021 e em
comparação com os três
meses anteriores (abril,
maio e junho), o volume de
VAB da atividade de administração pública apresentou expansão de 0,3% em
Minas Gerais e de 0,8% em
âmbito nacional.”

Por fim, a FJP revelou
que “O PIB de Minas Gerais
no terceiro trimestre de
2021 foi estimado em R$
209,7 bilhões e representou 9,5% do PIB nacional
no trimestre de referência
(Gráfico 3). O ganho de
participação do PIB mineiro no produto agregado
brasileiro nos dois últimos trimestres (segundo
e terceiro trimestres de
2021) esteve associado,
principalmente, à evolução favorável nos preços
das principais commodi-
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ties agrícolas, produtos
siderúrgicos e minerais (a
despeito da sinalização de
diminuição na cotação internacional do minério de
ferro em setembro de 2021
em razão da diminuição da
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demanda chinesa) presentes no território mineiro.

Do valor do PIB estimado no trimestre de referência, de R$ 209,7 bilhões, R$
24,4 bilhões dizem respeito

aos impostos indiretos líquidos de subsídios e R$
185,3 bilhões referem-se
ao Valor Adicionado Bruto
(VAB). Em Minas Gerais, na
composição setorial relativa ao terceiro trimestre de

Regime de Recuperação Fiscal
de Minas Gerais*

2021, o VAB agropecuário
foi responsável por R$ 12,8
bilhões (6,9% do total); o
da indústria, por R$ 61,6
bilhões (33,2% do total); e
o dos serviços, por R$ 110,9
bilhões (59,8% do total).

DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Ano de 2020 - R$ Bilhões
Estados
AC
AL

AP

AM

2011

2,5

4,0

4,3

2014

-0,7

0,5

3,5

2012
2013

3,3
0,5

1,9
3,0

2015

-4,3

-3,6

2018

1,3

1,8

2016
2017

2019

2020

Média

Acumulada

-2,0
1,7

0,0

-4,0

- 0,2
-2,0

-3,3
1,3
1,2

-3,9
0,3

2,6

Mundo
3,5
3,5

3,4
3,3

3,8
3,6
2,8

-3,1
2,9

32,2

Fonte: FMI-World Economic Outlook-oct-2021/IBGE/FJP/MinasPart Desenvolvimento

Em relação ao Regime
de Recuperação Fiscal pretendido pelo governo de
Minas Gerais junto à União,
a minha opinião é similar à
de Winston Churchill, em

discurso na Câmara dos
Comuns, ocorrida em 11 de
novembro de 1947:
“Ninguém pretende que
a democracia seja perfeita

1,7

3,9

0,4

3,2
7,5

RCL
5,7

10,7

10,1
37,9

7,9

6,3

16,4

28,6

ES

1,8

5,6

7,4

15,7

6,7

20,5

1,4

6,7

16,4
4,1

GO

11,5

11,2

MS

7,0

2,3

MT

Brasil

2,2

7,5

4,4

18,5

MA

Minas Gerais

Total

3,8

10,1

DF

Ano

Outras

BA
CE

MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO– TAXA DE
VARIAÇÃO ANUAL E ACUMULADA DO PIB – PRODUTO
INTERNO BRUTO - 2011/2020 - Em %

União
0,6

2,2
2,9

7,5
3,8

17,8
10,8
22,7
9,7
9,3

MG

104,4

36,5

140,9

PR

20,2

9,1

29,3

RJ

155,2

37,8

193,0

RO

4,8

0,3

5,1

PA

PB
PE
PI

RN
RS

RR
SC

1,2
3,1
4,0

0,7

1,6

4,1
1,6

13,2
5,9

2,4

84,8

12,1

13,0

11,1

0,7

SP

TO

278,5

Estados

1,2
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5,3
4,7

17,2
6,6

4,0

96,9
1,9

24,1

22,0
23,1

26,3
16,9
14,1

DC/RCL%
77,20

105,91
61,69
48,17
75,46

80,91
46,75
47,13
86,31
51,40
32,68
65,96

70,6

199,58

40,4

72,52

23,9
11,3

27,2

11,8

22,18
41,59
63,24
55,93

59,5

324,37

8,7

58,62

10,8
43,4
4,3

26,8

37,04

223,27
44,15

89,93

198,31

277,1

1.007,2

737,0

136,66

79,6

128,1

5,3

165,6

730,1

4,1

328,4

Municípios

1,2

49,9

207,7

-

Total

809,7

405,2

1.214,9

-

SE

2,4

2,2

4,6

8,7
9,0

52,87

58,85
-

DC (Dívida Consolidada) /RCL (Receita Corrente Líquida) - %.
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Economia – Ricardo Bergamini

ou sem defeito. Tem-se dito
que a democracia é a pior
forma de governo, salvo todas as demais formas que
têm sido experimentadas
de tempos em tempos. O

melhor argumento contra a
democracia é uma conversa de cinco minutos com
um eleitor mediano.

A democracia é a pior for-
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ma de governo imaginável,
à exceção de todas as outras
que foram experimentadas.”
Traduzindo-se para o
nosso mineirês seria algo,
como: “Ninguém pretende
que o Regime de Recupe-

ração Fiscal seja perfeito
ou sem defeito. Tem-se
dito que o Regime de Recuperação Fiscal é a pior
forma de negociação com
o governo federal, salvo
todas as demais formas que
têm sido experimentadas

de tempos em tempos. O
melhor argumento contra
o Regime de Recuperação
é uma conversa de cinco
minutos com um eleitor
mediano, até mesmo porque não há outras alternativas, a não ser pagar o que
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se deve, já à vista e imediatamente - cerca de R$
30 bilhões, vencidos e dependurados por liminares
concedidas pelo Supremo
Tribunal Federal e, agora,
com prazo estipulado para
cancelamento.

Enfim, o Regime de Recuperação Fiscal é a pior
forma de acordo imaginável
com o governo federal, à exceção de todas as outras que
foram experimentadas.”
CONSIDERAÇÕES:

1 – Em 2020, os estados
tinham uma dívida total de
R$ 1.007,2 bilhões, sendo
R$ 730,1 bilhões com a
União e R$ 277,1 bilhões
com outros credores.
2 – Em 2020, os municípios tinham uma dívida
total de R$ 207,7 bilhões,
sendo R$ 79,6 bilhões com
a União e R$ 128,1 bilhões
com outros credores.

3 – Em 2020, a dívida total de estados e municípios
era de R$ 1.214,9 bilhões,
sendo R$ 809,7 bilhões com
a União e R$ 405,2 bilhões
com outros credores.

4 – Cinco estados a DC (dívida consolidada) está maior
do que a RCL (receita corrente
líquida), quais sejam:
• Alagoas
105,91%

• São Paulo
198,31%
• Minas Gerais
199,58%
• Rio Grande do Sul
223,27%
• Rio de Janeiro
324,37%
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Romeu Zema, governador de Minas
Gerais participou do último Conexão
Empresarial do ano
O Governador de Minas Gerais foi convidado a palestrar sobre gestão em almoço
para 150 participantes, um evento assinado pela VB Comunicação
Tião Mourão - VB Comunicacão

Prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão, PCO,
Gov. Romeu Zema, Diretor da Anglo American Ivan
Simões, Vice-governador Paulo Brant

O desafio econômico no cenário
pandêmico, o estouro de barragem e
equilíbrio fiscal foram alguns dos assuntos abordados pelo governador de
Minas Gerais, Romeu Zema, durante a
última edição do Conexão Empresarial do ano, realizado no dia 7 de dezembro último, no Hotel Ouro Minas,
em Belo Horizonte.

Cerca de 150 pessoas, dentre empresários e imprensa, participaram de
um almoço organizado pelo Espaço Conexão, chancelado pelos empresários
da comunicação, Paulo César de Oliveira e Gustavo César de Oliveira, conhecidos pela direção da revista Viver Brasil.
Em cerca de 40 minutos, Romeu
Zema falou sobre os avanços econômicos de Minas Gerais, o maior su-

porte dado aos prefeitos do interior
do estado e a melhora de cenários de
extrema pobreza em algumas regiões.
Ao encerrar sua explanação, o governador comemorou a perspectiva de
novos investimentos e torce para que
o cenário nacional também avance:
“Com relação à Minas eu estou muito
otimista. Vamos ter uma avalanche de
investimentos daqui por diante devido ao acordo com a Vale e aos investimentos privados que estamos atraindo e isso vai significar uma economia
muito mais movimentada, criando
mais empregos e oportunidades para
todos. Fico muito satisfeito de em Minas estarmos avançando, mas o Brasil
precisa avançar também, caso contrário vamos sofrer essas consequências
(econômicas). Não dá para fugir do
contexto Brasil”, reflete.

Logo depois, o microfone foi aberto para perguntas em que contou com
a participação do presidente da Usiminas, Sérgio Leite; a prefeita de Juiz de
Fora, Margarida Salomão; o presidente
da FAEMG, Antônio de Salvo e do diretor do Sindiextra, Cristiano Parreiras.
O Conexão Empresarial recebe
palestrantes de renome nacional, de
todas as áreas dos mais diversos setores públicos, privados, entidades, federações, em explanação de 40 minutos, seguida de perguntas e respostas.

Esta foi a segunda edição presencial
pós-isolamento social devido à pandemia de Covid-19. A primeira, aconteceu
em 4 de novembro passado, num almoço-palestra que teve como convidado o
ex-presidente Michel Temer.
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Uberlândia é a primeira cidade do Brasil
a iniciar operação do 5G
Em solenidade na Prefeitura de Uberlândia, Algar Telecom deu início, no dia 15 de
dezembro, à operação da nova tecnologia de forma simultânea junto a Uberaba e Franca
A cidade de Uberlândia entra para
a história como a primeira cidade do
Brasil, junto a Uberaba e Franca, no
interior do estado de São Paulo, a iniciar as operações da tecnologia 5G. O
anúncio foi feito no dia 15 de dezembro em evento realizado na Prefeitura
de Uberlândia, com a participação do
prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão,
e o vice-presidente de negócios da Algar Telecom, Osvaldo Carrijo.

A tecnologia de quinta geração
vem sendo amplamente discutida por
todo o mundo. Na prática, os moradores da cidade que tiverem celulares
compatíveis com a nova tecnologia vão

ter uma velocidade de navegação até
40 vezes mais rápida do que a do atual
4G. Permitindo, ainda, mais usuários
conectados sem perda de qualidade.

"A possibilidade de o povo de
Uberlândia ter acesso à essa tecnologia de forma tão rápida foi resultado
de um trabalho que o nosso governo
vem fazendo desde a minha primeira
gestão, que teve início lá em 2007. São
muitos anos de empenho, para que os
frutos pudessem ser colhidos agora",
afirmou o prefeito Odelmo Leão.
O anúncio do lançamento aconteceu em uma reunião entre o prefeito e

representantes da Algar Telecom, empresa que, junto à Anatel e ao Governo Federal, arremataram os lotes que
atenderão Uberlândia. Com o início das
atividades, 22 bairros da cidade passaram a contar com a nova tecnologia,
oferecendo à população um grande aumento de possibilidades de conexões.
"A Algar Telecom tem mais de 30
anos de experiência em telefonia móvel, sempre oferecemos acesso aos
mais inovadores e modernos serviços de telecomunicações nas cidades
onde atuamos e foi por isso que empenhamos todos os esforços em disponibilizar o 5G o mais breve possí-
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vel. Podemos dizer que hoje é o início
de uma mudança relevante na forma
como nossos clientes irão se conectar
entre si e com as coisas", comemora
Márcio De Jesus, vice-presidente ServC da Algar Telecom.

O leilão do 5G às operadoras no
Brasil aconteceu no dia 5 de novembro, e, desde então, o Município começou com a preparação para garantir que a novidade tecnológica fosse
implantada de imediato na cidade,
uma vez que não havia impeditivos
no que se refere à instalação de antenas e outros equipamentos tecnológicos dentro da legislação local, como,
por exemplo, a de Uso e Ocupação do
Solo (Lei 525/2011).
SEMPRE À FRENTE

Ao tratar em sua página oficial
sobre as ações regulatórias no setor,
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também destaca Uberlândia como único exemplo de Minas
Gerais entre os municípios com legislação aderente às melhores práticas
para expansão da infraestrutura de
telecomunicações.

Ao lado de Uberlândia, figuram
cidades como Porto Alegre (RS), São
Caetano do Sul (SP), Brasília (DF) e
Campo dos Goytacazes (RJ). No entanto, o polo logístico do Brasil Central se sobressai pelo pioneirismo.
Enquanto nos demais municípios
a desburocratização do setor é fruto
de legislação recente, em Uberlândia
o atual cenário foi antecipado há 10
anos. Durante a gestão 2007-2012
à frente da Prefeitura, Odelmo Leão
revogou a lei municipal 7.904, de dezembro de 2001.

A revogação (lei 10.783/2011)
resultou da visão do Executivo de que
a norma até então em vigor dificultava a ampliação do setor de telecomunicações. Além disso, apontou que
a cidade se guiasse sobretudo pelas
normativas federais, já que, além da

Secretaria de Governo e Comunicação/PMU

cidade, o país já possuía legislações
atualizadas de regulamentação e fiscalização desse tipo de serviço.

A cidade de Uberlândia entra para
a história como a primeira cidade do
Brasil, junto a Uberaba e Franca, no
interior do estado de São Paulo, a iniciar as operações da tecnologia 5G. O
anúncio foi feito nesta quarta-feira
(15) em evento realizado na Prefeitura de Uberlândia, com a participação
do prefeito de Uberlândia, Odelmo
Leão, e o vice-presidente de negócios
da Algar Telecom, Osvaldo Carrijo.

A tecnologia de quinta geração
vem sendo amplamente discutida por
todo o mundo. Na prática, os moradores da cidade que tiverem celulares
compatíveis com a nova tecnologia vão
ter uma velocidade de navegação até
40 vezes mais rápida do que a do atual
4G. Permitindo, ainda, mais usuários
conectados sem perda de qualidade.
"A possibilidade de o povo de
Uberlândia ter acesso à essa tecnologia de forma tão rápida foi resultado
de um trabalho que o nosso governo
vem fazendo desde a minha primeira
gestão, que teve início lá em 2007. São
muitos anos de empenho, para que os
frutos pudessem ser colhidos agora",
afirmou o prefeito Odelmo Leão.
O anúncio do lançamento aconte-

ceu em uma reunião entre o prefeito e
representantes da Algar Telecom, empresa que, junto à Anatel e ao Governo Federal, arremataram os lotes que
atenderão Uberlândia. Com o início das
atividades, 22 bairros da cidade passaram a contar com a nova tecnologia,
oferecendo à população um grande aumento de possibilidades de conexões.
"A Algar Telecom tem mais de 30
anos de experiência em telefonia móvel, sempre oferecemos acesso aos
mais inovadores e modernos serviços de telecomunicações nas cidades
onde atuamos e foi por isso que empenhamos todos os esforços em disponibilizar o 5G o mais breve possível. Podemos dizer que hoje é o início
de uma mudança relevante na forma
como nossos clientes irão se conectar
entre si e com as coisas", comemora
Márcio De Jesus, vice-presidente ServC da Algar Telecom.

O leilão do 5G às operadoras no
Brasil aconteceu no dia 5 de novembro, e, desde então, o Município começou com a preparação para garantir que a novidade tecnológica fosse
implantada de imediato na cidade,
uma vez que não havia impeditivos
no que se refere à instalação de antenas e outros equipamentos tecnológicos dentro da legislação local, como,
por exemplo, a de Uso e Ocupação do
Solo (Lei 525/2011).
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Agostinho Patrus garante aprovação de
projeto que congela valores do IPVA
Imposto será calculado com base em valores pré-pandemia;
objetivo é reduzir o impacto da crise para a população
André Luiz Oliveira/ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) aprovou, no dia 15/12,
projeto de lei que congela a tabela de
referência dos valores de veículos, a
tabela Fipe, para fins de cálculo do
IPVA de 2022. Na prática, a medida
visa garantir que não haja aumento
nos valores das tarifas referentes ao
imposto sobre veículos no Estado.
A votação foi possibilitada por
deliberação do presidente da ALMG,
deputado Agostinho Patrus (PV), que
priorizou análise de proposições que
reduzem impactos sociais e econômicos da pandemia de covid-19 para a
população. Membros da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes do Parla-

mento estadual referendaram a medida definida pelo presidente da ALMG.

Para Agostinho Patrus, “o povo
mineiro não merece pagar impostos
mais caros”, afirmou em publicação
em seu perfil oficial no Twitter. “Agora esperamos que o projeto seja logo
sancionado, assim como outros tantos aprovados na pandemia, para que
este importante benefício chegue o
quanto antes às pessoas”, escreveu.
Os 56 deputados que votaram favoráveis o projeto aprovaram texto
que considera valores da tabela Fipe
de 2020 para cálculo do IPVA de 2022.
Caso sejam maiores que os averigua-

dos na tabela prevista para 2022,
a Secretaria de Estado de Fazenda
considerará o menor valor. Para que
as medidas passem de fato a vigorar
em Minas, era necessária a sanção do
projeto pelo Governo do Estado, que
ocorreu no dia 29 de dezembro.

A norma aprovada pela ALMG
também prevê a forma de tratamento para veículos que não constem da
tabela para o exercício de 2021. Neste
caso, serão considerados valores do
documento fiscal referente à transmissão de propriedade, ou documento relativo ao desembaraço aduaneiro, devendo a Fazenda considerar o
menor valor.
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JK – Seleção Especial
Dinheiro e Poder
“O homem, depois que fica muito
rico quer entrar para a política. Porque, sem dúvida, as duas forças que
existem no mundo são: a força do dinheiro e a força do poder. E, quando o
cidadão tem a força do dinheiro, quer
também possuir a outra”.
Nacionalismo
“O nacionalismo que objetivamos é
o que se fundamenta em nosso desenvolvimento. O nacionalismo que convém ao Brasil é o que tende a colocá-lo
entre os demais países do mundo em
condições de falar de igual para igual,
sem nenhuma subserviência, sem nenhum receio, sem nenhum sentimento
de inferioridade. Não é nacionalismo o
que nos conduz a estender a mão e implorar ajuda. O Brasil não precisa mendigar. Se solicita apoio e colaboração de
fora, tem também o que oferecer.
Nacionalismo não é paixão fanática, grosseira, deformadora, imoderada, mas consciência nítida e um nobre
amor ao seu país, que inspira o desejo
de defendê-lo, servi-lo, honrá-lo. O nacionalismo não é arma política, mas um
estado de alma elevado, um sentimento
igual ao que os filhos devem dedicar aos
que lhes transmitiram a vida”.
Pronunciamento de JK feito durante as
comemorações do Dia do Trabalho – Rio de
Janeiro – DF, 1º de maio de 1957

Desenvolvimento e forças
econômicas

“De nenhuma maneira o desenvolvimento econômico será unicamente
o resultado de combinações espontâneas das forças econômicas. É preciso
conjugar-se nele a iniciativa privada
com uma firme política estatal, com
um tipo de intervenção que se determine a promover o desenvolvimento,
criando condições que orientem e estimulem, em vários sentidos, a ação
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do empresário sem regular, de forma
alguma, as suas decisões individuais.
Para o fazer, o Estado apelará para os
instrumentos da política monetária,
cambial, fiscal e alfandegária, e para
os próprios investimentos básicos”.
Dependência do Comércio Exterior
de produtos primários
“Não nos podemos dar por satisfeitos ou considerar a colheita abundante, quando, na verdade, ainda devemos
enfrentar graves problemas e dificuldades sem conta. Cabe-nos reestruturar todo o sistema das relações econômicas interamericanas, se quisermos
realmente consolidar a democracia e
fazer com que se imponham as ideias
de liberdade e respeito à dignidade
humana que defendemos e propomos
a todos os povos do mundo. Nenhuma
Nação estará tranquila se apenas tirar o seu sustento básico do comércio
de produtos primários, sempre dependente dos caprichos dos mercados
importadores e das concorrências de
toda espécie.
Temos visto os efeitos devastadores das bruscas flutuações de preços de
um ano para outro, com o seu cortejo
de atropelos e desassossegos. Sofremos
na própria carne males incontáveis e
sabemos que qualquer esforço de desenvolvimento é gerador de muitas
tormentas.
Adquirimos um patrimônio importante, embora doloroso, que é a noção
do muito que nos falta galgar para que
penetremos em terreno sólido e alcancemos, enfim, a prosperidade a que temos direito de aspirar”.
Do discurso proferido no Rio de Janeiro,
em 27 de maio de 1959, ao ensejo das
comemorações do primeiro aniversário
do lançamento da Operação PanAmericana – Rio de Janeiro – DF

“Quero retomar a afirmação que
reiteradamente venho fazendo, desde
quando candidato à Presidência da
República: não podemos, não devemos
e não queremos continuar nação de
importância secundária, vivendo na
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dependência da exportação de produtos primários.
Tornando o tema do desenvolvimento o principal de todos os meus
pronunciamentos, creio interpretar
com exatidão um estado de ânimo do
povo brasileiro, ansioso por encontrar
o justo caminho de seu destino. Não
me recuso a falar por essa causa. Não
alimento mais nenhuma ambição pessoal, nem tenho votos a angariar, pois
a providência me conduziu a um posto
que jamais ousei ambicionar, tão alto
me parecia.
Num exame superficial, meus seguidos pronunciamentos poderiam ser
considerados dispensáveis, e o tempo
que a eles dedico melhor empregado
se gasto em tarefas positivas e concretas. Entretanto, preparar a batalha do
desenvolvimento, criar uma atmosfera psicológica que torne impossível o
retrocesso do movimento que vamos
levando adiante, constitui, a meu ver,
obra tão importante quanto as metas,
que, mercê de Deus, estarão atingidas,
ou próximas de atingir-se quando se
extinguir o meu quinquênio presidencial. É preciso que o povo brasileiro
esteja espiritualmente unificado, conscientemente preparado para prosseguir na campanha da sua expansão e
do aumento do seu poderio.
As tarefas positivas e concretas
têm merecido atenção ininterrupta,
continuada, incessante do meu governo. Quando Brasília estiver concluída
e as novas rodovias que já cruzam o
país devidamente completadas; quando o rio São Francisco estiver sendo
navegado o ano inteiro; quando as
grandes barragens e usinas geradoras
estiverem em plena produção; quando
as obras de enriquecimento do Nordeste estiverem em rendimento total, se
considerarmos o que se fez dentro da
exiguidade do tempo de que dispunha
o governo, então há de avultar o trabalho realizado.
Em relação ao Brasil, às suas possibilidades, à sua grandeza territorial,
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forçoso é concluir que as metas do meu
governo não passam de um começo, de
um marco apenas, de uma arrancada
básica. Não falo como um visionário
— embora não me repugne ser considerado um visionário — mas como
brasileiro e realista, como alguém que
sabe o que afirma.
Falo como um homem que tomou
contato com esta imensa nação, que a
percorreu em todas as suas direções,
que auscultou a opinião pública das
capitais e dos lugares mais humildes,
esquecidos e modestos; que palmilhou
sítios ínvios e recolheu um anseio profundo, por vezes rudemente manifestado, quase direi informulado, em favor
de um Brasil livre dos obstáculos que
impedem a sua marcha para o futuro.
Se não me tenho recusado a propagar
a ideia do desenvolvimento e a emprestar-lhe toda a autoridade do meu cargo, é porque me sinto intérprete autorizado dessa aspiração permanente, é
porque toquei nessa poderosa matéria-prima que é o Brasil, não o Brasil das
grandes cidades, já configurado, mas
o Brasil ainda irredento, ainda preso a
um injusto cativeiro de pobreza.
Reputo mais importante do que
qualquer outra medida de caráter
prático esta, a de elucidar a opinião
pública sobre a necessidade de dinamizarmos o país, de insuflarmos na alma
brasileira a ambição da grandeza.
Para que logremos continuar com
êxito a batalha do desenvolvimento,
torna-se imprescindível desejar a colaboração estrangeira e incrementar o
intercâmbio com o exterior. Nosso primeiro dever, no entanto, consiste em
nos pormos, nós próprios, a lutar pelos nossos interesses, confiando a nós
mesmos as tarefas que reputamos essenciais e redentoras de nossa economia. O destino do país depende — sem
falarmos dos desígnios da Providência
— da soma de dedicação e trabalho
dos habitantes desta terra imensa e
rica em possibilidades.
Se quisermos ver reduzida a dis-
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tância, infelizmente excessiva, que nos
separa dos países desenvolvidos não só
teremos de madrugar no trabalho, mas
ainda de empregar, com justo e compensador rendimento, as energias, tanta vez dispersas e esbanjadas a esmo.
Contamos com reservas de inteligência e capacidade de trabalho para
uma empreitada como esta de acelerar
o ritmo do nosso crescimento; manda,
porém, a justiça reconhecermos as
dificuldades do homem brasileiro do
interior para que o seu trabalho tenha
o rendimento requerido. Não seria demais evocar a solidão em que viveram,
até hoje, milhões de patrícios nossos,
sem vias de comunicação, sem recursos técnicos, sem saúde, sem instrução
e até sem alimentação suficiente. Se
alinhássemos os índices de mortalidade precoce, se vos apresentássemos o
balanço de tanta pobreza acumulada,
só vos restaria admirar o valor, o patriotismo, a coragem com que, enfrentando condições contrárias, se afirmou
a civilização brasileira.
A edificação do nosso parque industrial exige que ainda compremos
equipamentos novos. Somos obrigados
a importar certas matérias-primas
para fábricas e parte dos combustíveis líquidos para consumo interno.
Embora nos limitemos a importações
essenciais, não é pequeno o montante
de divisas que nos vemos forçados a
despender. A receita de nossas exportações, proporcionada pelo café e alguns outros produtos, não atende aos
reclamos da expansão do Brasil. Temos
que vender mais, há que ampliar as
correntes tradicionais de exportação
e procurar mercados novos para nossos produtos. Apreciei as oportunas
palavras do ministro das Relações
Exteriores, senhor Horácio Lafer, que,
ao assumir a pasta, manifestou o seu
propósito de fazer sentida a presença
do Itamarati onde quer que se apresentem novos clientes para nossos produtos. A tal propósito, julgo adequado
assinalar que o problema das exportações brasileiras não depende somente
da nossa atividade no exterior, mas

envolve problemas estruturais.
Para vender, precisamos de produzir o que seja vendável, e nas melhores
condições. Importa, para consolidar
nossa base econômica, diversificar
nossa produção, encontrar a via de
acesso a um regime de mais ampla
produtividade. Essa tarefa, urgente,
requer leal, profundo e efetivo entendimento entre o governo e as classes
econômicas. Bem sabeis, vós todos,
homens responsáveis que sois, vitoriosos na iniciativa privada, patriotas
e idealistas, fautores do progresso nacional, bem sabeis que vivemos uma
hora decisiva e que os caminhos do
desenvolvimento se confundem com
as estradas da segurança e da sobrevivência do país. Se mantivermos apenas
o presente ritmo de desenvolvimento,
pouca esperança haverá de nos igualarmos um dia aos países altamente
industrializados; e, se nem esse ritmo
insuficiente pudermos manter, nossa
situação se tornará verdadeiramente inquietadora. Eis por que governo
e iniciativa privada devem convergir
para o objetivo supremo do desenvolvimento, sob o prisma da segurança da
nação brasileira. O governo tem muito
a aprender dos que deram a São Paulo
sua pujança industrial e dos que fundaram a sua riqueza agrícola. Temos
de dar juntos um grande impulso, e é
para isso que aceitei vosso convite e
aqui me encontro entre vós.
Não ignorais que a obra interna de
desenvolvimento encontra correspondência no campo das relações internacionais. É inegável que o Brasil começa
a colocar-se, no que toca a sua política
exterior, em termos de maior realismo,
adequando sua ação à presente conjuntura mundial, com os seus problemas tão numerosos e complexos.
Com a Operação Pan-Americana,
demos uma prova de que deixávamos
de viver num mundo de puras fórmulas
e passávamos a participar da grande
aventura destes tempos novos. Finda
a última conflagração mundial, com a
derrota dos preconceitos pseudocientí-
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ficos de superioridade racial e de missões de povos conduzidos por chefes iluminados, houve curta pausa em que as
nações líderes do mundo se ocuparam
da dura tarefa da reconstrução.
Inicia-se agora um movimento universal, marcado pela ânsia de
erradicar o subdesenvolvimento. Os
nacionalismos começaram a impregnar-se desse desejo de criar riqueza e
conquistar a emancipação econômica
para os povos submetidos à ignorância, ao flagelo das endemias e à falta
de um mínimo de obras de infraestrutura que lhes permitissem entrar
numa era de construção. Na América
Latina, o anseio de desenvolvimento
esperava a sua formulação e tradução
em termos de política continental.
Essa doutrina — não o afirmo eu,
mas a voz dos estadistas do continente inteiro — está contida na Operação
Pan-Americana. Somos pelo desenvolvimento do Brasil; somos igualmente
partidários do desenvolvimento harmônico do continente. Nossa política
interna e nossa política externa — em
seu campo natural de atuação, que é o
Hemisfério — ordenam-se e unificam-se em torno deste pensamento central: a luta contra a pobreza, geradora
de males e revoltas para a humanidade, contra a miséria que ofende a Deus
e a nossa consciência cristã. A ideia
da Operação Pan-Americana vai-se
impondo aos poucos, vencendo dificuldades naturais, não tantas e tamanhas
quanto supúnhamos.
Aos poucos, o nosso conceito de solidariedade continental granjeia partidários, não só nos países que mais
diretamente receberão seus benefícios,
mas ainda naqueles que se beneficiarão
indiretamente, ou a prazo mais longo.
Testemunhos eloquentes nos convencem da justeza e oportunidade do
movimento iniciado há pouco mais
de um ano. Considero digna do maior
relevo a coincidência agora verificada
entre a tese que a delegação brasileira levou à Conferência dos Vinte e Um
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em Washington e o pronunciamento
recente de um dos homens mais diretamente responsáveis pela política exterior dos Estados Unidos e que
chefiou a delegação norte-americana
àquela reunião. Retoma ele com brilho
a nossa análise, e não deixa de assinalar que, se os países subdesenvolvidos
chegarem à conclusão de que não poderão atingir o progresso dentro da liberdade, ficarão expostos às seduções
de alternativas contrárias à índole
dos povos democráticos. E sobretudo
reconhece a necessidade imperiosa de
um grande esforço de desenvolvimento
econômico por parte do mundo livre,
para que não venha a ser um dia superado pelo das economias planificadas.
É exatamente esse esforço conjugado
que a Operação Pan-Americana propõe ao continente.
Em nossas mãos está o destino deste grande país. Se tivermos confiança
e resolutamente nos dispusermos a
não poupar sacrifícios para que sejam lançadas as bases econômicas e
espirituais do nosso desenvolvimento,
o futuro confirmará o nosso entusiasmo, e nossos filhos hão de orgulhar-se
de pertencer a uma nação não somente livre e cheia de possibilidades, mas
economicamente sadia e plenamente
realizada”.
Do discurso proferido em São Paulo – SP, durante
Conferência, no Rotary Club da Cidade, sobre a política de
desenvolvimento de seu governo – 14 de agosto de 1959

A segurança está em crescer
Bem sabia eu que a disposição
de tentar recuperar o tempo perdido
para o nosso país, que a experiência
do desenvolvimento, seria considerada loucura — não pelo povo, que me
acompanha, ampara e defende, mas
pelo grupo pequeno e aguerrido dos
que têm como programa destruir, ou,
no pior dos casos, não deixar construir coisa alguma. Tenho dado mostras de bastante prudência, de espírito conciliador na política externa e na
política interna, para poder dizer-vos
hoje, aqui, que não cederei e que —
considerem ou não imprudente a minha atitude — não recuarei um passo
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quando se tratar da defesa do Brasil,
do seu desejo de se transformar num
povo forte, realmente dono dos seus
passos.
Nenhuma teoria é mais forte do
que a convicção íntima que tenho — e
que tendes vós — de que nossa segurança está em crescer, em expandir-nos, em elevar o nível de vida de nossos patrícios, tantos deles torturados
pelos tenazes da miséria. Nenhuma
prudência me fará praticar a imprudência de desamparar a nossa indústria, de consentir que ela caia em mãos
forasteiras, pelos efeitos da falta de
financiamento justo e racional, ou que
seja destruída pela anemia, pela falta
de crédito.
Temos já, entre nós, atuando, produzindo, um parque industrial que
carece de amparo e estímulo, pois que
o fim de nossa indústria seria uma
capitulação nacional de efeitos incalculáveis. Não vamos voltar para as
tabas, não vamos retornar ao tempo
em que consumíamos tudo de fora. Temos mercado interno, matéria-prima e
condições favoráveis. Temos elementos
humanos, cabeças e braços, para nos
industrializarmos em condições de
produtividade. Seria um crime que o
governo abandonasse essas cabeças e
esses braços e essas condições.
Digo-vos, no dia de hoje, que a defesa da indústria legítima e de todas
as atividades correlatas — excluídas,
naturalmente, as parasitárias e especulativas — há de constituir sempre
preocupação dominante de um governo que põe no desenvolvimento a tônica de sua atuação.
Onde houver déficit de trabalho,
precisão de energia humana, não haverá desemprego, muito embora economistas e especialistas cheguem a
sustentar a teoria desumana de que o
desemprego corresponde a uma necessidade de equilíbrio. Há que defender
a indústria.
Somos um país de crescimento
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demográfico ativo. Milhão e meio de
brasileiros todos os anos se incorporam ao organismo nacional e devem
alimentar-se, vestir-se, estudar, participar, enfim, das possibilidades de
uma vida profícua e fecunda. A paralisação do nosso surto industrial, ou
a não sustentação das indústrias já
existentes, nos levaria a nivelar todo
o país numa pobreza uniforme, onde
germinariam as seduções do desespero e da revolta. A isso não nos submeteremos.
Há uma hora para conversar,
para negociar, para procurar acomodações; mas há também uma hora
em que a cautela manda não ceder e
dizer não.
Não creio que claramente seja alguém adverso ao nosso surto de desenvolvimento, pois espero que os que
sonham que estamos brincando de
crescer se desiludam, porque cresceremos de qualquer maneira. Não aspiramos a sobressair nem a ser mais fortes
ou mais ricos que qualquer outra nação do continente.
A Operação Pan-Americana —
como já disse repetidas vezes — não
é um apelo à generosidade, mas à razão. Fizemos numerosas advertências;
nunca, qualquer ameaça. Advertir é
ato de colaboração, ato de aliado e de
amigo. Ameaçar é uma ignomínia. Seria desprimoroso confundir-se ameaça
com advertência. Prosseguiremos em
nossa tarefa de advertir.
Trecho do discurso proferido no Rio de
Janeiro - DF, aos manifestantes populares
que lhe foram levar solidariedade pela
suspensão das negociações com o FMI –
17 de junho de 1959

Textos extraídos da
coletânea de 3 volumes
da edição de Juscelino
Kubitschek: Profeta
do Desenvolvimento –
Exemplos e Lições ao Brasil
do Século XXI, de autoria
de Carlos Alberto Teixeira
de Oliveira e publicada por
MercadoComum).

112

MERCADOCOMUM
JANEIRO 2022

POLÍTICA

EDIÇÃO 299

JUSCELINO KUBITSCHEK
Profeta do Desenvolvimento:

Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI

Juscelino Kubitschek nasceu em
Diamantina, em 12 de setembro de
1902. Da pequena cidade mineira
saiu para se tornar deputado federal
(1934-1937), prefeito de Belo Horizonte (1940-1945), governador de
Minas Gerais (1950-1954) e presidente da República (1956-1961), com
o slogan “Cinquenta Anos de Progres-

em 3 volumes e 2.336 páginas
Toda esta expressiva trajetória, que
marcou o desenvolvimento econômico
e social do Brasil, encontra-se relatada
nas páginas de “Juscelino Kubitschek
– Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”,
obra composta por três volumes, publi-

cada por MercadoComum – Publicação
Nacional de Economia, Finanças e Negócios e de autoria economista Carlos
Alberto Teixeira de Oliveira, Presidente/Editor Geral de MercadoComum,
também Presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas
e Coordenador Geral do Fórum JK de
Desenvolvimento Econômico.

desconhecidos, podem ser considerados
verdadeiras obras-primas sobre a política e a economia nacional. Desses discursos, também foram selecionados vários
textos e frases, ora publicados nesta nova
edição”, completa Teixeira de Oliveira.

de número de fatos e episódios até então desconhecidos, transformam esta
nova obra em uma das mais completas
e fascinantes publicações já levadas a
efeito no País sobre a vida política e a
obra do ex-Presidente JK.

so em Cinco Anos de Governo”.

Material inédito

Para a realização desta nova edição
foram várias as colaborações recebidas
ao longo de vários anos e, diversas delas,
incorporadas, enriquecendo o resultado
final. “Cada colaboração fluiu como num
passe de mágica, trazendo sempre novos
e fascinantes detalhes e informações, sobre a trajetória de JK, seu caráter de homem público, sua obsessão pelo Brasil
e, principalmente, sua obra que marcou
época na História do País e o alçou à condição de maior Presidente do Brasil em
todos os tempos”, destaca o autor.

Neste novo estudo sobre o Presidente JK foram incorporados cerca de
400 discursos proferidos por ele, quase
todos quando no exercício da Presidência da República – e, dos quais, 250 deles
publicados na sua íntegra. “Muitos, ainda

De acordo com o autor, quando se
fala, comenta ou analisa o desenvolvimento, esta relevante expressão não poderá ser considerada, nem compreendida
e muito menos imaginada, desconectada
e separada de outras duas: o econômico
e o social. Deve ser, ainda, compreendida
em sua acepção mais ampla, nas abrangências e nas contextualizações da cultura, da política e do direito.
Pontos de vista heterogêneos e opiniões diversificadas, além de um gran-

Um verdadeiro compêndio sobre
as realizações e a trajetória política de
Juscelino Kubitschek, o Presidente da
República que, pela sua obstinação,
pela sua extraordinária capacidade de
planejar e executar, conseguiu fazer o
País crescer 50 anos em cinco. “Mais
do que uma obra biográfica, este livro
busca resgatar o debate sobre o Desenvolvimento Nacional para que o Brasil
possa se reconciliar com o crescimento
econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável”, finaliza o autor.
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A coletânea de 3 livros sobre JK
Os livros foram editados por
MERCADOCOMUM – Publicação
Nacional de Economia, Finanças e
Negócios que circula há 28 anos,
sendo desenvolvida e escrita pelo
economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e têm apresentação
dos renomados economistas Paulo
Rabello de Castro e Luis Paulo Rosenberg.

Juscelino Kubitschek – Profeta
do Desenvolvimento – Exemplos e
Lições ao Brasil do Século XXI retrata, de forma inédita, um dos personagens mais importantes da política nacional brasileira, em uma obra
que resgata de forma definitiva a
trajetória histórica daquele que foi

considerado um dos mais notórios
nomes que presidiram o país.

São três volumes, que somam
2.336 páginas: Profeta do Desenvolvimento (Volume I); O Desenvolvimento em 1º Lugar – A Construção de uma Nação Próspera e
Justa (Volume II); e Mensageiro da
Esperança – Exemplos e Lições ao
Brasil do Século XXI (Volume III).
Sobre este trabalho, o autor e idealizador da publicação afirma: "Não
se trata de uma obra biográfica,
nem de um documento de natureza acadêmica, porque é muito mais
do que simples relato e análise de
sua vida”, explica o economista
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.

A obra está à venda e pode ser
entregue em todo o país. Os valores
são R$ 175,00 para entregas em
Belo Horizonte e interior de Minas
Gerais; e R$ 199,00, para outras capitais e municípios já considerando-se o frete incluso.

Desconto de 10% para compras de mais de um conjunto, aceitando-se todos os cartões de crédito.
A aquisição pode ser feita diretamente na sede de MercadoComum em Belo Horizonte
(Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar, Bairro São Pedro), pelo telefone (31) 3281-6474
ou por enviando um e-mail para: revistamc@uol.com.br
Os pagamentos devem ser feitos diretamente à conta:
MERCADOCOMUM – Comunicação e Public. Ltda. - CNPJ: 10.712.481/0001-11
Conta: 52840-8 – Agência: 0925 – Banco: Itaú S.A. (341)
O comprovante de pagamento deve ser enviado para revistamc@uol.com.br,
juntamente com os dados para o encaminhamento dos livros via postal.

Mais informações: MercadoComum – 31 3281-6474 / revistamc@uol..com.br
Acesse: mercadocomum.com
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silvestregorgulho@gmail.com

Itamar Franco, o Palácio da
Alvorada e Dona Sara Kubitschek
Delicadeza, simplicidade e
espontaneidade eram marcas
do Presidente Itamar Franco.
Quem convivia com ele pode
comprovar. Comigo mesmo
aconteceram vários exemplos. Vale relembrar um.

Passava das 18 horas do dia 8
de junho de 1993. Uma terça-feira. Acabara de fechar minha
coluna no jornal, quando a secretária da redação me chama:
- Silvestre, é do Palácio do
Planalto.

Atendi. Era um velho amigo
dos tempos da Embrapa, o
advogado Mauro Durante,
então Secretário-Geral da
Presidência da República. Foi
logo me perguntando se dona
Sarah Kubitschek estava em
Brasília. Disse que sim. Tinha
estado com ela na casa de
Márcia na véspera.
- Ótimo! Então aguarde
um pouquinho que o Presidente quer lhe pedir um
favor.

Foram dois ou três longuíssimos segundos. Um favor?
Pensei comigo. Para o Presidente da República? Uma
nota no jornal? O que será,
meu Deus? Entra o Presidente na linha e depois de um
afetuoso cumprimento e lembranças passadas, diz:

- Silvestre, tomei uma decisão. Estou morando aqui
numa casa da Península dos

Ministros, mas o Henrique
[Hargreaves], a Ruth [Hargreaves] e o pessoal da segurança, todos estão pressionando
muito para eu me mudar para
o Palácio da Alvorada. O que
você acha.
- Presidente...

- Presidente não! Itamar.
- Sim, sim Presidente Itamar... Acho uma sábia decisão. O senhor já devia ter
feito isso há mais tempo.
Lá é a residência oficial do
Presidente da República.
Vai lhe dar mais tranqüilidade...
- É o que todos falam. Mas
eu só vou numa condição.
Não quero ser intruso.
Preciso de energias positivas. Aquela foi a residência
de um homem de bem, de
um grande brasileiro e fico
assim meio sem jeito de
chegar lá no Alvorada assim sem mais nem menos.
- Como sem mais ou menos, Presidente... Itamar!
O Palácio é a residência
oficial...
- Eu sei. Mas isto tudo para
mim tem um ar de mistério. A áurea do Presidente
Juscelino domina o Palácio
da Alvorada. Não que eu
seja supersticioso. Dizem,
mesmo, que no Alvorada
até o piano toca sozinho à
noite...

Sem saber onde ia dar esta
conversa, eu falava imaginando mil coisas. Lembrei-me da
primeira frase de Mauro Durante: “A dona Sarah está em
Brasília?”
- Presidente...

- Não, Itamar...
- OK, Presidente... Itamar.
O que o senhor acha se
eu conversar com Dona
Sarah e contar desta sua
intenção de ir para o Alvorada. Vou pedir para ela
ligar para o senhor...
- Grande ideia. Fale com ela.
Se ela quiser me ligar é um
prazer. Você sabe de minha
admiração pelo Presidente
Juscelino e por dona Sarah.
JK me ajudou muito na eleição para Senado em 1974.
Quem sabe ela e Márcia
passam toda a manhã comigo lá no Alvorada.
Em vez de ligar, fui ao Memorial JK. Encontrei dona Sarah
com o coronel Affonso Heliodoro e a Cirlene. Contei-lhes
toda história. Muito feliz e um
pouco surpresa, dona Sarah
foi logo dizendo que fazia o
que Presidente Itamar quisesse. Era muito importante
ele ir para o Palácio da Alvorada. Depois de alguns outros
comentários, concluiu:
- Silvestre, conheço bem o
presidente Itamar Franco. Ele é uma pessoa sim-
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ples, mas muito atento
aos simbolismos. Ele não
quer chegar ao Alvorada
sozinho. Vamos fazer o
seguinte, vou lá recebê-lo
com “honras de Chefe de
Estado e espírito de Minas
Gerais”.
Diante da aprovação e incentivo do Cel. Heliodoro, liguei
para Mauro Durante ali mesmo do Memorial:

- Ministro, estou aqui no
Memorial com dona Sarah Kubitschek e ela ficou
muito feliz com a decisão
do Presidente Itamar em
se mudar para o Alvorada.
Ela vai lhe falar.

Passei o telefone para dona Sarah. Conversaram e acertaram
dia e hora para ela e Márcia
irem ao Palácio da Alvorada re-

ceber o Presidente Itamar.

Assim, dia 10 de junho de
1993, uma quinta-feira, seis
meses depois de ser efetivado Presidente da República,
Itamar Franco se muda para o
Palácio da Alvorada. Além de
receber “as Honras de Estado
e o espírito de Minas”, Itamar
proporcionou uma das maiores emoções à dona Sarah: a
eterna Primeira-Dama do Brasil havia deixado o Palácio da
Alvorada pela última vez em
30 de janeiro de 1961. Há 32
anos ela não voltava à sua primeira residência em Brasília.

Numa entrevista coletiva, Itamar e dona Sarah falam para
os jornalistas. Lembro-me da
primeira pergunta de uma repórter de tevê:
- Dona Sarah, é verdade que
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aqui no Palácio da Alvorada o piano toca sozinho?
- Olha, minha filha – respondeu dona Sarah – este
Palácio traz energias extras aos presidentes. Se à
noite o piano toca sozinho,
está provado o alto astral
do Palácio da Alvorada. Há
coisa melhor do que uma
boa música neste ermo encantado do Cerrado?
Aplausos!

Antes de se despedir de Itamar, dona Sarah agradeceu:

- Vivi um sonho, Presidente. São 32 anos sem
contemplar as colunas de
Niemeyer, sem entrar na
Capelinha do Alvorada e
sem colher uma flor deste
jardim abençoado.
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Mercado Gastronômico

É sopa!
...mas pode ser Cozido.
Um dos melhores pratos tradicionais italianos é o Cacciuco Livornese: uma Sopa de
frutos do mar Mediterrâneo
tradicional do Litoral Toscano. Como toda receita tradicional, deve ser feita exclusivamente dentro do que reza
a tradição, isto é, sem tirar,
acrescentar ou trocar qualquer um dos seus ingredientes. Essa regra é levada a sério
nos países onde a culinária é
a doutrina mais respeitada na
cultura gastronômica.

Os franceses não são diferentes. Suas receitas tradicionais
são respeitadas e invioláveis
em cada região onde foram
criadas. Assim como o Cacciuco, a França também tem a sua
sopa de peixe tradicional, que
é a Bouilabaisse, com ingredientes também do Mediterrâneo na região de Marseille.
Nos dois países, o Cacciuco e a
Bouillabaisse não são as únicas Sopas de Peixe existentes.
Há varias receitas. Em algumas regiões também existem
receitas que não são tão famosas e admiradas, mas que seguem as tradições locais com
seus respectivos ingredientes e utensílios – geralmente
em recipientes de cerâmica
e ferramentas de madeira. A
Bisque D’hommard (sopa de
Lagosta) tradicional no litoral atlântico Sul da França
(Biscaia) é incomparável. A
Ribollita, sopa de feijão, legu-

mes, vegetais, parmigiano e
pão da Toscana, é Patrimonio
Cultural italiano.

De resto, em todo o mundo as
Sopas são sagradas e servidas
tanto no inverno quanto no
verão. Na Ásia, os pratos Ensopados são frequentes em
todos os cardápios, com Frutos do Mar, Legumes, Verduras, carnes de Caça, de Vaca,
Ovinos ou Caprinos, enfim,
eles fazem sopas com qualquer ingrediente o ano inteiro. É uma tradição Oriental.
Sopas e Ensopados são farinhas do mesmo saco. Não
se tem notícia de prato mais
antigo na história da humanidade. Fora a água, o que
se sabe (ou imagina) é que
o ingrediente também mais
antigo é a galinha. Milênios
se passaram e a galinha está
sempre presente na sopas e
ensopados do mundo inteiro.
Se você já ouviu falar que a
Canja de Galinha é um prato
de origem Lusitana, pode esquecer. Ela é mais antiga que
ciscar pra trás...
A Sopa de Galinha já foi estudo de cientistas em várias
universidades na Europa e
América do Norte.

O professor Stepen Rennard,
da Universidade de Nebraska
(nebraska.edu), nos Estados
Unidos, ficou intrigado com os
efeitos benéficos da Sopa de

Galinha exercia, especialmente,
sobre os judeus do Oriente Médio. Gastou meses de estudos
para descobrir os motivos que
levavam tanta gente a se curar
de problemas pulmonares ao
fazer uso diário de uma sopa –
a mesma que a família da sua
mulher servia insistentemente
no âmbito comunitário: galinha, aipo, cenoura, nabo, cebola e batata doce. Descobriu na
sopa o seu efeito Antibiótico.
Aprofundando em sua pesquisa, o professor descobriu que o
efeito medicinal da Canja já era
usado pelos Curandeiros asiáticos no Século 12.
Vale lembrar que o Caldo de
Galinha (água, carcaça, cenoura, aipo, cebola e pedaço
de um osso de perna bovino
cozidos por 90min em fogo
lento) é base de 75% das sopas, cozidos e consomês.

No Brasil, a sopa é um subproduto culinário. É uma
produção
exclusivamente
doméstica. Até mesmo a Canja de Galinha, que é a mais
consumida no país, especialmente no interior de Minas
Gerais. Nos Restaurantes é
iguaria dificilmente encontrada mesmo no inverno. Os
Caldos, que podem ser considerados um tipo de sopa, ganharam a preferência do público, mas como uma espécie
de Tira-gosto de botequim,
não em Restaurantes. Aquece
no Inverno e some no resto
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do ano. Cozidos e Ensopados
muito raramente são encontrados em qualquer tipo e especialidade de casa.
Os europeus, com suas estações de temperaturas extremas, não deixam faltar em
casa ou nos Restaurantes as
sopas e cozidos. Quentes ou
frias, têm público garantido.

Sopas e Cozidos Quentes:
Bouillabaisse, Cacciuco, Bisque, Cassoulet, Cappelleti in
Brodo, Goulasch, Minestrone,
Navarin, Ribollita, Veluttata,
Pasta i Fagioli, Saegreifinn
(sopa de Lagosta da Islandia),
Puchero, Caldo Verde...

GASTRONOMIA

Sopas Frias: Gaspacho, Capuccino, Velloutè, Vychissoise, Bortsch...

Que tal experimentar uma Sopinha fria para combinar com
o calor dessa Virada de Ano?
Aí vai uma receita espanhola
fácil, fria: Gazpacho!

Descasque e pique em cubos
meio Pepino. Prepare 750ml
de suco de Tomate maduro
sem sementes.

Pique 2 dentes de Alho, misture com uma colher de Vinagre de vinho branco (ou Xerez) e 100g de Miolo de pão
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amanhecido.

Bata no liquidificador o Pepino, o Suco de Tomates e
a mistura de Pão e Alho. Vá
acrescentando 3 colheres de
Azeite Extra Virgem ao liquidificador. Polvilhe uma pitada
de cominho em pó e continue
batendo. Tempere com Sal
à sua vontade. Pare de bater
quando a mistura estiver cremosa e homogênea.

Antes de servir, leve à Geladeira por no mínimo 2h. Sirva em
taças especiais com Cebolinha
picadinha e gotas de Tabasco.
Serve 4 pessoas.
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Vinho, Gente, Coisas e Adjacências

Verão, estação de vinho branco
Neste torrão pátrio, verão deveria ser sinônimo de vinho
branco; ou melhor, sendo o
Brasil, majoritariamente, dotado de clima tropical, vinho
branco seria, naturalmente,
uma preferência ampla, geral
e irrestrita. Não é. Ao contrário, a opção pelo vinho tinto
continua girando, aqui, em
torno dos 80%, na média, e
nas demais partes do mundo
o percentual é ainda maior.
Antes, falava-se que essa preferência devia-se, especialmente, à sua relação benéfica
com a saúde. E hoje?
Refrescante, leve ou encorpado,
rico, aromático, denso ou complexo, o vinho branco – com os
seus variados estilos, que vão
de bem secos aos bem docinhos
-, é um mundo de aromas e sabores, e, pois, capaz de brindar
o mais exigente paladar, seja
como aperitivo, ou acompanhando lautos banquetes.
Os brancos secos acompanham
frutos do mar e pescados, em
variadas preparações, carnes
brancas, pratos picantes, queijos frescos, saladas e aves.
Brancos meio-doces, além de
excelentes aperitivos, são parceiros de salada de frutas, vários
queijos e determinados frios.

Brancos doces devem acompanhar sobremesas (torta de
maçã, doces de frutas, tortas
doces, bolos doces, pudim), e,
por oposição, os queijos gorgonzola, roquefort e stilton.

A refrescância do vinho branco adéqua-se perfeitamente às
nossas temperaturas, sobretudo, nos dias de canícula, tão
comuns agora no Verão.

Produzido em todas as regiões
vinícolas, mundo afora, várias
são citadas como referência
pela qualidade dos seus vinhos,
a exemplo de Chablis - cuja produção é quase exclusivamente
de brancos -, Borgonha, Loire,
Mosel, Alsácia, Marlborough,
San Antonio, Cafayate. No Brasil, as referências são para os
brancos de Santa Catarina – seu
Sauvignon Blanc é considerado
a grande estrela -, e da Serra
Gaúcha, com ênfase para Chardonnay e Sauvignon Blanc, não
em volume de plantio, cujo destaque fica com a Riesling Itálico.
Portugal, a pouco mais de uma
década, vem fazendo uma revolução com os vinhos brancos, o
que já comentei aqui. Se antes
sua história não ia muito além
dos encantadores, Vinhos Verdes, hoje, seu mapa de brancos
abre-se pela quase totalidade
de suas regiões vinícolas.
Ah! O soberano espumante.
Leve, refrescante, gastronômico, festivo, e, com tudo isto, sua
fama deve-se ao emblemático
champagne, consagrado universalmente. O Brasil produz
excelentes espumantes, e já
com amplo e consolidado reconhecimento internacional.

Os estilos do vinho branco são
múltiplos, e todos têm o estilo
do Verão. Sem nenhuma dúvida.

VINHOS COM DESCONTO
A Wine Center D.O.C reuniu a
mídia para apresentar o Guia
de Descontos nos Vinhos em
Restaurantes de Belo Horizonte, que alinha dezenas de
restaurantes cujas cartas de
vinho, e a gastronomia, os colocam entre os mais destacados da Capital mineira.
O evento aconteceu no último
dia 15, no Mercado da Boca/
Santa Tereza, e contou ainda
com a presença de alguns convidados ligados ao segmento
enogastronômico da Capital.

Segundo a direção da Wine
Center D.O.C, nos próximos dias,
um evento com aqueles restaurantes marcará o lançamento
do Guia para comercialização.
Descontos surpreendentes nos
vinhos é aposta do Guia, para
estimular o saudável hábito de
vinho à mesa, nos restaurantes,
a preços bem palatáveis.
DESPERTANDO
PARA O VINHO

O crescente número de frequentadores dos cursos de vinho, no Mercado da Boca/Santa
Tereza, revela surpreendente e
inusitado interesse pelo vinho
nos vários segmentos sociais.
A participação nos cursos tem
mostrado mais que a simples
curiosidade sobre a bebida,
senão conhecê-la para melhor
bebê-la. Esse é o caminho.
Tim, tim
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ROBERTO MACEDO

A sofrência do PIB, que é
mais forte no ‘per capita’
Economista
(UFMG, USP e
Harvard), professor
sênior da USP, é
consultor econômico e
de ensino superior

Candidatos presidenciais precisam aprender e indicar como
enfrentariam a péssima situação da economia
O termo sofrência ganhou
projeção como modalidade
de música sertaneja, fama
esta que cresceu muito com
o recente falecimento da famosa cantora Marília Mendonça, líder dessa modalidade. Meu dicionário (Houaiss)
não contém esse termo, mas
Roberto Teixeira da Costa,
economista voltado para o
mercado de capitais e relações internacionais, escreveu neste espaço, em 25 de
novembro passado, o artigo
Saindo da sofrência em busca da crescência, e esclareceu que no dicionário que
consultou “a palavra é definida como substantivo feminino, condição de pessoa
que sofre, que não consegue
se livrar de uma situação de
tristeza e de sofrimento”.
Usou o termo para se referir
à situação atual do Brasil,
afirmando que em “(...) mais
de 60 anos de vida profissional (...)” não se recordava
de ter “vivido um período de
tamanha descrença no País
e no seu futuro”. Também
tenho o mesmo período de
vida profissional e o mesmo
sentimento. Teixeira da Costa
aplicou o termo ao Brasil, e
seu texto inspirou-me a usar
sofrência para a situação que
há muito tempo, desde os
anos 1980, marca o Produto
Interno Produto (PIB), indi-

cador econômico das agruras
por que passa o País.

Começando pelos dados mais
recentes, no dia 2 deste mês
o IBGE publicou o resultado
do PIB no terceiro trimestre
deste ano, mostrando queda
de 0,1% relativamente ao trimestre anterior. A imprensa
destacou esse resultado, mas
a notícia mais importante
do relatório do IBGE sobre o
assunto foi que a taxa do segundo trimestre foi revisada
de -0,1% para -0,4%, uma
queda bem maior. A taxa do
primeiro trimestre também
foi revisada, e para cima, de
1,2% para 1,3%, mas essa alteração ficou longe de compensar essas duas quedas
nos trimestres seguintes.

Com esses números, dentro
de 2021 o PIB cresceu apenas 0,8%, relativamente ao
quarto trimestre de 2020,
uma taxa muito ruim. E o
quarto trimestre de 2021 já
começou mal, com o mês de
outubro indicando quedas
setoriais na indústria, no
comércio e nos serviços. E o
índice do Banco Central que
prevê o crescimento do PIB
mostrou queda de 0,4% no
mesmo mês.
Mas a sofrência não fica por
aí, pois, como venho apontando em vários artigos

neste espaço, desde 2015 a
economia se encontra numa
depressão, e ainda não retomou o PIB que tinha em
2014! Supondo que o PIB
não cresça nada no último
trimestre deste ano, ele precisaria subir 2,3% em 2022
para voltar ao PIB de 2014.
As previsões para 2022 estão
longe dessa taxa, e, assim,
isso não deve acontecer.
Passando ao PIB per capita,
ele leva em conta o crescimento da população, atualmente perto de 0,7% ao ano.
Quanto maior for essa taxa,
menor o crescimento do PIB
per capita. Estudo recente do
Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio
Vargas, citado por este jornal
no dia 13 deste mês, estimou
que o PIB precisaria crescer
2,1% ao ano para retomar,
só em 2028 (!), o valor que
apresentava em 2013(!).

E há a sofrência ainda mais
antiga. O PIB brasileiro mostrou tendência persistente
de crescimento a partir de
1900 até a década de 1970,
quando alcançou a taxa média anual de 8,8% (!), trazendo o País para o grupo de países de renda média. A partir
daí, e até a década de 2010,
esse crescimento caiu para
taxa média anual próxima de
apenas 2,5%, levando o Bra-
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sil à chamada armadilha da
renda média.

E permanecemos dentro
dela. A sofrência vem provocando um aumento recorde
do número de brasileiros
que vivem no exterior em
busca de melhores oportunidades profissionais e
condições de vida que as
disponíveis no Brasil. O site
do Deutsche Welle (DW),
uma grande empresa alemã
de comunicações que publica matérias em português,
noticiou recentemente que
dados do nosso Ministério
das Relações Exteriores mostram que o número de brasileiros fora do País passou de
1,9 milhão, em 2012, para

4,2 milhões (!), em 2020. Ou
seja, mais que dobrou. E esta
semana veio a notícia de que
o El País, prestigioso jornal
espanhol, encerrou a edição
brasileira, que contava com o
apoio local de 17 jornalistas,
após oito anos no País sem
resultados que assegurassem a sustentabilidade econômica dessa edição.
E quem é responsável por
toda esta sofrência? A resposta daria uma grande história, pois estamos falando
de quatro décadas. Olhando
mais o momento recente,
a classe política brasileira,
salvo raríssimas exceções,
não demonstra o menor interesse pela economia que tão

EDIÇÃO 299

mal conduz. Não vejo nem o
presidente nem o Congresso
atuando como socorristas da
sofrência. Seu interesse dominante é o de renovar mandatos nas eleições de 2022,
custe isso o que custar, inclusive com ações fiscais que
também contribuem para
prejudicar a economia.

Como não se pode perder a
esperança, ela seria estimulada se os candidatos à Presidência apresentassem suas
propostas sobre o que fazer
na economia. O eleito irá herdá-la nesta péssima situação,
e é preciso aprender e indicar como enfrentá-la, pois
não haverá saída se ele não
tiver essa disposição.
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ROBERTO BRANT

O país das tristes certezas
Advogado, exDeputado Federal,
ex-Ministro da
Previdência Social

Os analistas políticos e os economistas do mundo paralelo
das finanças são todos unânimes em afirmar que o país
está parado e que o câmbio, a
inflação e os investimentos estão perturbados por causa das
incertezas quanto aos resultados das eleições do ano que
vem. O sentimento é que tudo
pode mudar muito conforme
o Presidente que for escolhido.
Penso que isto é reflexo de uma
visão idealista da política, porque à semelhança do mundo do
príncipe de Salina, do romance
O Leopardo, na maior parte do
tempo no Brasil os Presidentes
mudam para que tudo fique
como está.
Na história das últimas décadas, o Brasil só mudou de fato
sob o comando de uma ordem
autoritária e impositiva, nos
governos dos generais Castelo
Branco e Ernesto Geisel, ou sob
raras lideranças inspiradoras,
capazes de projetar uma imagem atraente do nosso destino, como Juscelino e Fernando
Henrique. No resto do tempo
os sistemas tradicionais da política e da Justiça se impuseram
sobre a Presidência e acabaram
ditando suas políticas e seu
comportamento, muitas vezes
no sentido contrário aos discursos de campanha.
As únicas escolhas eleitorais
democráticas em nosso país, no
sentido de que o povo sabe exatamente quem está escolhendo
e para que, são as de Prefeitos,
Governadores e Presidente da
República. Nos países em que
o regime de governo é o par-

lamentarismo ou naqueles de
regime presidencialista com
apenas dois ou três partidos,
também a escolha dos deputados é consistente com a vontade dos eleitores.

No Brasil a eleição dos deputados, que no fim das contas vai
definir o que os governos podem
realmente fazer, é um tiro no escuro. Ninguém, nem mesmo o
cidadão mais sofisticado, tem
qualquer noção das consequências do seu voto. O deputado
em nosso sistema praticamente
não presta contas de nada. Pode
cruzar todas as fronteiras, sejam
partidárias, ideológicas ou de
valores e faz todos os acordos
que forem convenientes. Esta
realidade vem de longe, mas no
governo atual chegou a um limite extremo. Não é possível saber
se no futuro algum Presidente
terá a força e a coragem para
desmontar estes arranjos, que
desmoralizam qualquer administração e ditam a sua pauta,
tornando-a fragmentária, paroquial e alheia às verdadeiras
questões que cabe ao governo
enfrentar.
A Constituição brasileira, que
mudou tanta coisa, não quis
reformar a vida política. Deu
margem à multiplicação de partidos sem nenhuma razão de
ser. Partidos sem projeto, sem
propostas, sem nada que tenha
relação com o interesse público.
Salvo dois ou três, os outros não
são democráticos, são partidos
que tem donos e funcionam
como cartórios, que distribuem
franquias. No final, sem que
ninguém perceba, dominam as

eleições e o Parlamento.

Enquanto perdurar esta ordem
política não há que se falar
em incerteza. O que temos, ao
contrário, são tristes certezas.
A certeza de que o Presidente
a ser eleito, qualquer que seja
ele, não vai ter maioria na Câmara ou no Senado. A certeza
de que não precisa perder seu
tempo em convencer 10 ou 20
partidos das razões de Estado,
das carências da população e da
construção de um futuro. Esta
língua republicana não é compreendida num círculo que se
acostumou com nomeações e
emendas, se possível, secretas,
e que tem sob seu controle todas as pautas legislativas e, se
necessário, a ameaça dos impeachments. E a certeza de que
para governar precisa ultrapassar muitos limites.

No fundo não é só o Presidente
que é refém deste sistema infeccioso, é também a própria
população. A verdadeira polarização da eleição de 2022, a
que precisa ser resolvida, não
é entre pessoas, mas a que separa de um lado a República
e a sociedade e, de outro, um
sistema de chefetes partidários
que tomou para si o Parlamento
brasileiro.
Pode parecer impossível, mas
vou lembrar Hannah Arendt,
quando disse que o homem, de
um modo misterioso, é manifestamente dotado para fazer
milagres e que os homens, enquanto puderem agir, podem
realizar o improvável, e continuamente o realizam.
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STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

Do retrato e filme
do Brasil em 2022
Empresário,
ex-Presidente da
FIEMG – Federação
das Indústrias de
Minas Gerais

O orçamento da República Federativa do Brasil aprovado e desaprovado, discutido e pouco conhecido, para
2022 é o retrato de um Brasil
redesenhado pelos nossos líderes políticos do momento.
Ou seja, nós temos um orçamento que reflete crescente
poder de uma casta política
que se apropria de dinheiro
público, o administra segundo seus interesses e sua visão
do país, seu desenvolvimento
e suas necessidades.

É muito simples entender
isso. Os deputados e senadores terão um orçamento secreto, ou seja um orçamento
sem nenhum controle seja
da sociedade, seja dos órgãos
do governo como Tribunal de
contas, Controladoria Geral
da União, órgãos de controle dos ministérios, Tribunal
Superior Eleitoral, ou seja, os
representantes da cidadania,
que soma entre orçamento
secreto de R$ 16,5 bilhões,
fundo eleitoral R$ 5,1 bilhões,
fundo partidários de R$ 5,7
bilhões com adicional de R$
1,1 bilhão, miseráveis R$ 2,.4
bilhões – aproximadamente US$ 5,5 bilhões. Todo este
dinheiro será, basicamente,
administrado por 594 parlamentares e seus parceiros nos
partidos. Teoricamente, isso
equivalente a um valor de US$
9 milhões por parlamentar
por ano, ou seja US$ 32 milhões no mandato de 4 anos,

ou US$ 62 milhões por senador no mandato de 8 anos.

Se compararmos esses
recursos com o dinheiro
destinado a ajuda sob nome
Auxilio Brasil de R$ 400 por
família, num total de 17 milhões de famílias, famintas
e em estado de pobreza que
envergonha todos nós, totalizando R$ 68 bilhões, vemos bem o retrato do Brasil.
É impressionante como se
criticam os programas sociais, sejam de qual governo
for, e como se tapa sol com
a peneira, quando tratamos
de gestão de recursos públicos pelos políticos. Nos dois
programas tem exceções que
mostram boa gestão e tem falhas a serem corrigidas, mas
a desproporcionalidade e o
modus operandi são bastante
contraditórios.
E aí a estória não acabou.
Para investimentos o governo
e Congresso destinaram R$
44 bilhões. Ou seja, no ano
que vem o governo não será
a locomotiva de desenvolvimento. A área de ciência e
tecnologia terá R$ 756 milhões ou, aproximadamente,
US$ 140 milhões. No ano de
epidemia aliada ao dengue,
Zica, paralisia infantil, Aids
teremos R$ 4,7 bilhões e torcendo para que não sejamos
atacados pela Bolívia, na área
de defesa de um território
que representa 2/3 da Euro-

pa, R$ 8,8 bilhões.

Em resumo, este orçamento e com expressão incorreta, mas que mais expressa o seu retrato, um samba de
doido.

Juntando todos os dados
econômicos, sempre muito
bem analisados por Mercado
Comum, temos uma situação
econômica e fiscal, apavorante para próximos anos. Os
pretendentes ao trono, todos
assessorados por economistas com soluções da lavra da
Zélia Cardoso de Mello com
nomes diferentes, mas todos
olhando retrovisor e não o
futuro do Brasil, terão que
enfrentar o eleitorado com
mais do que promessas. E
mais: não basta falar agradar
o mercado, porque esse sempre ganha. Terão que achar
através de um consenso político as soluções que, de fato,
levam a melhoria de renda da
maioria de população como
força motriz de nosso desenvolvimento.
Todas as análises da conjuntura econômica de hoje,
orçamento e um retrato dela,
levam a crer que os políticos
estão usufruindo da fraqueza
do governo para quebrar o
pais na crença que forças divinas vão salvar o Brasil. Eles
com alguns empresários aliados vivem o filme do Baile da
Ilha fiscal.
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SERGIO ROGERIO DE CASTRO

Fundo Eleitoral:
Imoralidade
Engenheiro,
empreendedor,
conselheiro da Escola
de Associativismo; ExSenador pelo Espírito
Santo e ex-Presidente
da Federação das
Indústrias do Estado
do Espírito Santo.

É imoral o que é contrário aos
bons costumes, “ao conjunto
de regras de condutas consideradas como válidas, quer de
modo absoluto para qualquer
tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada”
(Dicionário Aurélio). Na minha
opinião um Fundo Eleitoral
com recursos públicos é imoral
pois vai de encontro ao conjunto de regras de conduta válidas,
mais ainda quando é criado
com larga margem para desvios
e para a distribuição de verbas
sem um critério decente. Outro
agravante é o aumento abusivo
do volume de recursos levado a
cabo pelos principais interessados nesse fundo. O Fundo Partidário, que sustenta os partidos
políticos, também é imoral, no
meu entendimento.

Partidos políticos devem ser
sustentados por seus associados e simpatizantes pessoas físicas, sem recurso público. Candidatos devem aplicar nas suas
campanhas recursos pessoais
ou arrecadados junto a apoiadores (pessoas físicas). Campanhas políticas precisam ser
mais simples, com custos reduzidos para todos os candidatos.
Os recursos públicos desses
fundos (mais de 6 bilhões de
reais) prejudicam a renovação
da política e trabalham contra a
redução do número de partidos
sem votos, além de serem obtidos, em alguma medida, através
de dívida pública.
Faz sentido fazer dívida para
sustentar os partidos políticos,

associações que são privadas?
Para distribuir dinheiro mediante uma simples decisão dos
“donos dos partidos” para “candidatos amigos” financiarem as
suas campanhas?

E a imoralidade não para por aí:
no mesmo orçamento que destina esses recursos para os partidos e para os candidatos aos
cargos políticos, foi aprovado
o menor valor de investimentos públicos federais da nossa
história e o montante de 16,5
bilhões de reais para emendas
de relator, destinação de verba
pública também com excessiva
liberdade de aplicação e alto
risco de vir a financiar pequenas obras e projetos com fins
meramente eleitoreiros.

Você concorda que nós contribuintes tomemos dinheiro
emprestado dos bancos e da população para financiar partidos
e campanhas de candidatos políticos? Não temos outras prioridades gritantes, situações de
desequilíbrio social e de deficiência de infraestrutura que nos
envergonham? Toda a pujança
das nações mais desenvolvidas
vem da aplicação inteligente
de recursos em infraestrutura,
educação de boa qualidade, inovação tecnológica, mitigação e
eliminação de injustiças sociais.
Em um país marcado por profundas desigualdades - como
é o caso do Brasil - faz sentido
deixar de distribuir recursos de
maneira estratégica para financiar os partidos políticos e as
campanhas eleitorais dos candi-

datos aos cargos públicos?

Partidos políticos e campanhas
eleitorais são mais importantes
do que ações de investimento
em infraestrutura e inovação
voltadas à geração de empregos
para milhões de brasileiros desempregados e desalentados?

Não sou daqueles que abandonam um político por uma única
votação equivocada. Entendo
que são humanos, que devem
ter um percentual de tolerância em votos errados, em posicionamentos equivocados. É
claro que cada assunto votado
ou discutido deve ter um peso
próprio. Um voto infeliz em um
projeto que regulamenta uma
profissão que não lida com o risco de vida de pessoas, por exemplo, não pode ter o mesmo peso
do que um projeto que cria um
fundo espúrio ou aumenta o valor de um fundo que não deveria
nem existir. Os senadores e deputados federais que votaram
favoravelmente à criação dos
fundos citados e, igualmente, à
derrubada do veto do Presidente da República, que mantinha o
valor do Fundo Eleitoral em 2,1
bilhões, cometeram um grave
erro e devem ser acompanhados mais de perto.
Parlamentares votam inúmeras
vezes durante o seu mandato
e os que erram muito devem
ser lembrados pelos eleitores
numa próxima eleição, mesmo
se candidatos para cargos diferentes. Não devem merecer
mais o nosso voto!
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Doutrina Jurídica

Haverá uma transição ecológica,
como projeto político, econômico,
social e espiritual?
Advogado,
ambientalista
e escritor

“Mamãe, não quero
ser prefeito
Pode ser que eu seja eleito
E alguém pode querer
me assassinar
Eu não preciso ler jornais
Mentir sozinho eu sou capaz
Não quero ir de
encontro ao azar”
Raul Seixas,
Cowboy fora da lei
Prólogo Necessário
Interessou-me o que aconteceria
na COP26, por ser titular de uma
OSCIP, na capital de São Paulo.
Tentaria ver o que os “100 líderes”
se comprometeriam ou não “a deter e reverter a perda florestal e a
degradação da Terra até 2030”.

Trabalhei na África galesa no
início dos anos 70. Constatei
o que os países europeus e os
chineses fizeram lá com o meio
ambiente e aquilo que agora
discutiram na COP26.

Bem verdade, a vacina do conhecimento, da experiência e dos
fatos foi eficaz plenamente. E
mais, porque fugi dos interesses
comerciais, publicitários, ideológicos e do emprego servil em jornal, rádio, TV, internet e que tais,
agora em voga.
Sobretudo, triste e revoltado, ao
ver um repórter brasileiro de
uma TV brasileira, que vive em
outro mundo, não dizer a verdade
sobre o comportamento dos representantes do Brasil na COP26.
Tudo carrego no fundo de meu
íntimo, porque sou descendentes
de italianos que imigraram para

o Brasil no final do séc. XIX, em
condições desumanas, bem piores
das que foram os nordestinos para
o Sul e Centro. E estou relendo
a narrativa de Norman Douglas,
sobre as devastações no Sul da Itália, que fizeram os turcos somada
aos fenômenos meteorológicos
já ocorrentes séculos em arrière
(atrás) (DOUGLAS, N. Old Calabria.
Londres: Phoenix Press, 1994).

Dito isto, in verbis, sigo em frente.
“Cursus honorum”
(Corrida às glórias)

Essa profunda máxima latina que
utiliza do substantivo cursus, no
nominativo singular, completado
por honorum, no genitivo plural,
foi no séc. XVII, interpretada pelo
gênio de Pascal, como as “pessoas
nobres da sociedade”. Em suma,
onde foi cunhada, o realismo prevalecia, dando a cada função o
sentido justo.

A maioria dos participantes no
COP26 são camaleões, como
aconteceu com Obama, reportando ao posicionamento de Biden
para os temas em debate.
Sendo que a China comunista,
Rússia e Turquia se ausentaram,
o certame perdeu seu objetivo,
como acontecia com a entrega dos
bilhões de dólares por ano para os
países ditos pobres, anteriormente concordada, nunca cumprida.

Bom, há uma anestesia aplicada
com maestria e proficiência no
mundo. Fala-se muito, criou-se
uma nova educação, adotaram-se novos padrões comportamentais, tudo misturado com os
verdadeiros e os autênticos re-

presentantes que foram levados
ao escanteio, sem chance de falar
com propriedade. E em qualquer
recanto, sobretudo no Brasil. Aí
está a palhaçada.

Há interesses de grupos estatais e
privados que levam a impressão a
embair, porque os bilhões e os trilhões etc. aplicados em armamentos são maiores e propiciam pots-de-vin que proporcionam aos
políticos, com seus orçamentos,
apontar as vantagens da proteção
do solo pátrio e a preservação das
fronteiras (aqui o Miltinho estaria
bem se apresentando!).
Mas, apesar de tudo, alguma coisa
pode salvar-se “pro bonum sum”
(por sua causa). Pois, para enganar, alguns milhões poderão ser
entregues aos países para cumprir “os elevados objetivos”. Como
entrarem, poderão sair, porque é
“preciso acabar a pobreza” (o que
é isso?), construir escolas de péssima qualidade, hospitais, asilos,
estradas pavimentadas por uma
camada asfáltica...

Concluo: Contra Principia Negantem non est Disputandum (não
adianta disputar com quem nega
as coisas primeiras), ou seja, a
partir que o homem concentrou-se só no material o ser humano
perdeu seu rumo.
E tão importante máxima latina
que Aristóteles, Schopenhauer e
Karl Popper nele se debruçaram
e discutiram, sem haver acordo
sobre qual seria sua pertinência.
Então, qual o futuro do planeta?

Outro Hitler com seus trágicos
comportamentos?
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FÁBIO PIZZAMIGLIO

2021: Um ano de desafios
para o comércio exterior
Diretor da Efficienza,
empresa fundada
em 1996 com o
intuito de prestar
serviços de assessoria
em comércio
internacional, a
Efficienza se destaca
como solução integral
na área de despacho
aduaneiro, logística
internacional
e assessoria
em comércio
internacional

Tradicionalmente, vemos um
aumento considerável na balança comercial nos últimos meses
do ano, principalmente quando
consideramos que é um período
de festas. Muitas importações e
exportações são realizadas neste
período. Porém, como mostrou
a balança comercial divulgada
pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), do Ministério da Economia, tivemos uma
diminuição de 78% no mês de
novembro, em comparação com
o ano anterior. Mas quais são os
motivos dessa retração?

É claro que devemos considerar que o superávit, no ano, tem
um resultado positivo quando
analisamos o acúmulo, que chega a US$ 58,72 bilhões. Porém,
não podemos descartar que a
pandemia afetou, e ainda afeta,
diretamente o comércio exterior fazendo com que tenhamos
novos desafios: preços elevados,
necessidade de novas estratégias
logísticas, priorização de mercados do hemisfério norte, dentre
outros. Precisamos ter atenção
ao sinal de retração deste mês,
principalmente considerando a
atual crise no setor.
O ano de 2021 está chegando ao
fim, mas as marcas deixadas no
comércio exterior continuarão a
serem sentidas pelos empresários. Afirmo com a convicção de
que ainda precisamos avançar
muito em políticas para o Comércio Exterior, por mais que existam
ações positivas nos últimos anos.
Além disso, não chegamos determinadamente ao fim da pande-

mia, com mercados que abriram
após a vacinação, vendo o aumento de novos casos da Covid-19 e
suas variantes, como ocorre em
Portugal; tudo isso gera preocupação e incerteza. Por este motivo, ações do governo precisam
ser tomadas, tal como ocorre na
Europa e América do Norte.

Em agosto tivemos um momento adverso que gerou problemas
colossais, os quais ainda sentimos hoje. Estou falando da paralisação das atividades do porto
de Ningbo-Zhoushan, na China.
O local é estratégico e a demanda
portuária supera todos os portos
do Brasil, somados. Agora, com o
início de um novo período, será
que o mercado vai conseguir se
estabilizar se tivermos novos
casos como este pelo mundo? O
momento é para evitarmos, ao
máximo, situações deste patamar e isso só poderá ser atingido
com um trabalho concomitante
de todos envolvidos nos negócios internacionais.

O certo é que quando pensamos
no comex no ano de 2021, lembramos dos desafios e que as
soluções terão efeitos apenas no
longo prazo. Ainda não estamos
perto de, efetivamente, declarar
um estado de normalidade na
logística internacional e a falta de
contêineres, sentida este ano, é
um indicador disso. Isso é explicitado em um levantamento da
World Container Index, da consultoria Drewry, em que observamos que, os preços de transporte,
que chegaram a variar entre US$
1,2 mil e US$ 2 mil, antes da pan-

demia, já chegam a valores acima
dos US$ 10 mil por contêiner.

Diferentemente de outros períodos da história, vivemos um
momento completamente diferenciado, em que as fronteiras
não são mais as mesmas. A crise
tem um impacto ainda maior,
principalmente com o avanço
da tecnologia, e a importância
da logística em um mundo cada
vez mais conectado. Acredito
em uma recuperação, que pode
demorar mais do que imaginamos, mas que poderá abrir novas
possibilidades para o comércio
exterior como um todo. Porém,
por enquanto, precisamos evitar
a ansiedade e necessitamos de
ações eficazes e concisas, buscando a mudança dessa realidade, principalmente no Brasil.

Mas como podemos sair desta situação? Acredito que o superávit
no próximo ano novamente registrará um acúmulo e poderemos
expandir ainda mais os negócios
internacionais, principalmente
se tivermos boas ações governamentais, como o OEA-Integrado
Secex, lançado pelo Ministério
da economia em agosto. Porém,
o desafio é mundial, e ainda sentiremos, mais intensamente nos
primeiros seis meses de 2022,
os impactos que tivemos nos
últimos dois anos na logística internacional. Também anseio para
podermos passarmos do desafio
das novas variantes com mais
inteligência e ações realmente
eficazes, que salvem vidas, protejam a economia mundial e evitem
novas paralisações.
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CAIO CUNHA
Presidente da WSI
Brasil, co-Fundador
da WSI Consultoria
e membro do
Global WSI Internet
Consultancy
Advisory Board.
Ao longo de sua
carreira, participou
em programas de
desenvolvimento
profissional em
universidades como a
Stanford University,
na Califórnia, e no
IMD Internacional,
na Suíça. Tem MBA
em finanças pelo
IBMEC e é graduado
em Administração de
Empresas pela PUC,
com dois anos na
Roosevelt University,
em Chicago.
A WSI é a maior e
mais antiga franquia
de marketing digital
do mundo, com
mais de 25 anos
de experiência no
mercado, cerca de
mil franqueados e
atuação em mais de
80 países. Está no
Brasil a mais de 10
anos, com mais de
20 unidades
oferecendo soluções
de marketing digital

Marketing digital: ferramenta
essencial para ajudar a alavancar
os negócios em 2022
Especialista dá dicas de como usar a tecnologia e alcançar metas no novo ano
Estar no mundo virtual é uma
exigência do mundo de hoje,
mas para ter o destaque e o
retorno esperado não bastam ações isoladas. Como em
qualquer área dentro de uma
empresa, como vendas, operações ou financeiro, o marketing também precisa ter planos e estratégias, de acordo
com os objetivos do negócio.
Além disso, a relevância do
mundo digital, tendendo para
o crescimento de um negócio,
ampliou tanto que não está
mais restrito à apenas uma
área. Hoje, a estratégia digital
é um trabalho integrado das
equipes de marketing, vendas
e tecnologia.
Com uma ampla experiência
na área, o presidente da WSI
Master Brasil, maior franquia de marketing digital
do mundo, Caio Cunha traz
algumas dicas importantes
para aumentar a eficiência
das ferramentas virtuais nas
empresas:
DEFINA SUA
ESTRATÉGIA

O primeiro passo para traçar
um plano de marketing digital é definir o perfil da empresa, como ela contribuirá para

o mercado e onde ela quer
chegar. Nesse estudo, as áreas de vendas, produtos, operações, tecnologia e marketing são essenciais.”Questões
como público-alvo, concorrência, diferenciais do negócio, timing dos lançamentos
precisam estar claros para
que os caminhos sejam corretamente planejados”, explica o especialista. “Há muitas
empresas que querem copiar
o que outras fazem, mas para
que uma estratégia seja consistente e eficiente, é preciso
mais do que estar em linha
com a missão e os valores específicos de cada negócio. Se
não estiver se comunicando
corretamente com o público-alvo e com uma mensagem
clara e focada nas necessidades para esse público, de
nada adiantará.”

um CRM.”Mais do que ter um
banco de dados de clientes, é
preciso saber como gerenciá-lo e investir em ações de marketing e vendas para reter os
contatos, alimentando-os e
cultivando-os até o momento
certo de sua tomada de decisão”, conta Caio, que reforça
que isso tem feito a diferença
para muitos setores da economia e empresas de pequeno,
médio e grande porte.

ESCOLHA AS SOLUÇÕES E
FERRAMENTAS IDEAIS

Outra solução que também é
muito utilizada hoje é o social
listening, que é a escuta do
que clientes e potenciais clientes estão falando nas mídias.
“O profissional de marketing
digital está sempre atento às
novas técnicas e serviços disponíveis e pode incluir - ou
eliminar - o que for necessário
para a estratégia ideal de cada
empresa”, acrescenta.

As redes sociais são, muitas
vezes, a primeira coisa que
vem à mente quando se pensa em marketing digital. Mas
há muitas outras soluções ou
ferramentas
fundamentais
para melhorar o desempenho
de uma empresa no mundo
virtual. Um exemplo é a gestão
das oportunidades, usando

O grande valor do marketing
digital é que tudo é mensurável. Todas as ferramentas
digitais oferecem a possibilidade de medir, de forma
rápida, os resultados das
ações. Serviços como Google
Analytics, SEMRush, Hoot-

ACOMPANHE MÉTRICAS E
INDICADORES E FAÇA UMA
ANÁLISE DOS RESULTADOS
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Suite, Hubspot, entre outros,
trazem números e estatísticas que ajudam a entender se
a estratégia está no caminho
certo, gerando resultados,
ou precisa de um redirecionamento. “Por isso, ressalto
a importância de contar com
uma consultoria em marketing digital, que vai saber
como escolher as melhores
plataformas e soluções, analisar esses dados e de que forma usá-los em benefício do
negócio”, afirma o presidente
da WSI Brasil.
AVALIE CONSTANTEMENTE
O MOMENTO ATUAL DA SUA
EMPRESA E DO MUNDO

O que funcionou há alguns
meses, talvez hoje não seja
mais a melhor alternativa. Por
isso, as avaliações periódicas
são outro ponto relevante
para definir as ações de marketing digital. O ano de 2020
foi um bom exemplo disso.
“Com a quarentena e o isolamento social, muitos negócios tiveram que se rein-

OPINIÃO

ventar. Restaurantes que só
atendiam no local tiveram
que investir no delivery. Lojas
de roupas passaram a criar
ações para visualizar, “experimentar” e atender online.
Enfim, a pandemia mudou
tudo, inclusive o comportamento dos clientes. Portanto,
a estratégia digital não pode
ser a mesma que era antes do
coronavírus”, alerta Caio.
Segundo ele, as ações de marketing precisam analisar as
novas preocupações e os novos hábitos e interesses, de
forma periódica, considerando, sempre, o perfil de cada
negócio. Planejando e testando com agilidade.
CONSULTE UM
ESPECIALISTA

É verdade que são muitos os
canais que estão ao alcance
de todos, como as redes sociais, ações de mídia paga,
mobile, plataformas de automação. Por isso, há uma noção
equivocada de que qualquer
pessoa pode não só escolher
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como também gerenciar esses
recursos. Não é bem assim. Há
uma gama enorme de caminhos a serem utilizados e eles
precisam trabalhar de forma
conectada e planejada. Para
isso, vale investir em atendimento especializado. Até
porque é comprovado que o
retorno desses investimentos,
quando bem definidos, é bastante representativo.
“Cada ação faz diferença no
resultado. É preciso avaliar,
por exemplo, se vale investir
em um CRM, se a empresa
deve fazer ações de topo ou
apenas fundo de funil, o que
considerar em uma análise dos dados estatísticos do
Google, quanto investir em
mídia paga e em que canais
investir. Para definir questões como essas e estabelecer
prioridades e planejamento, é
fundamental contar com uma
consultoria especializada em
marketing digital, que não só
tem a experiência dos resultados obtidos como também
conhecimento das técnicas
mais eficazes”, diz Caio.
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PAULO KRAMER
Cientista Político,
pesquisador
da Fundação
da Liberdade
Econômica
A Fundação
da Liberdade
Econômica (FLE)
é um centro de
pensamento,
produção de
conhecimento
e formação de
lideranças políticas.
É baseada nos
pilares da defesa
do liberalismo
econômico e do
conservadorismo
como forma de
gestão. Criada em
2018, a entidade
defende fomentar
o crescimento
econômico, dando
oportunidades
a todos. Nesse
sentido, investe
em programas
para a formação
acadêmica,
como centro de
pensamento e
desenvolvimento de
ideias. Ao mesmo
tempo, atua como
instituição de
treinamento para
capacitar brasileiros
ao debate e à
disputa política.

China em ritmo de
“prosperidade comum”
Regimes autocráticos unipartidários são a mais completa
tradução do patrimonialismo,
sob cuja égide os governantes
traçam, apagam e retraçam
ao seu bel-prazer os limites
entre o público e o privado,
arvorando-se em titulates
últimos de todas as riquezas
produzidas pela sociedade.
Em obediência a essa lógica
política, tais ditaduras nunca
hesitam em reprimir os agentes econômicos privados, restringir seus direitos de propriedade e os mercados onde
operam quando o enriquecimento de cidadãos particulares parece subtraí-los ao controle do Estado-partido. Por
isso mesmo, como destacam
Max Weber (1864/1920) e
outros pensadores liberais,
a propriedade privada dos
meios de produção e a livre
concorrência econômica são
indispensáveis tanto para o
progresso material e a inovação tecnológica quanto para a
preservação dos direitos civis
e das liberdades políticas em
face do agigantamento da burocracia governamental.
E, como o bom desempenho
da economia e do emprego
configura a principal fonte
de legitimidade dos regimes
que recusam a rotatividade
do poder entre partidos competitivos mediante eleições
periódicas, livres e limpas,
sempre que o crescimento do
PIB desacelera, os ditadores

se veem obrigados a recorrer
à propaganda nacionalista, ao
populismo e à repressão pura
e simples a fim de sufocar o
descontentamento social e
suas consequências políticas
desestabilizadoras.

Essas observações de caráter geral, destiladas a partir
das amargas experiências
históricas do século passado,
ajudam a compreender o que
está se passando na China de
Xi-Jinping, que, desde sua chegada ao vértice do poder, uma
década atrás, concentrou em
suas mãos o poder partidário
e governamental, punindo 1,5
milhão de quadros em sucessivas ondas de ataques anticorrupção. Em 2018, ele emplacou emenda constitucional
eliminando o limite de dois
mandatos de cinco anos para
sua recondução a secretário-geral do Partido Comunista e
presidente da república. E, em
novembro último, resolução
do pleno do Comitê Central
do Partido Comunista Chinês
colocou o “pensamento de Xi-Jinping” em posição de paridade com os legados ideológicos de Mao Tsé-tung e de Deng
Xiaoping.
Ryan Hass, analista da
Brookings Institution ( ** ),
inscreve no marco da nova
campanha oficial de “retificação” batizada de “Prosperidade Comum” recentes decisões
como: o bloqueio do acesso

de gigantes tecnológicos privados à bolsa de valores de
Nova York (exemplos: o Ant
Group, da holding Alibaba,
controlada pelo legendário
magnata do comércio digital
Jack Ma; e o aplicativo Didi,
equivalente ao Uber) - sob o
pretexto de violar a privacidade dos consumidores chineses!… -, as proibições do
lucrativo e difundido ramo de
cursos particulares de “reforço escolar” e da propriedade
estrangeira de escolas privadas, a atitude ostentatória
das primeiras gerações de
bilionários e milionários chineses - consumidores de quase metade dos bens de luxo
vendidos no mundo -, a censura à sexualidade ambígua
de estrelas do show business
e até mesmo a limitação do
número de horas semanais
que crianças e adolescentes
podem brincar com seus videogames.
Enfim, é o fortalecimento do
controle do Estado-partido
sobre a economia e a sociedade, mas, nas palavras de
Xi para o comitê de assuntos
financeiros e econômicos do
Partido, em agosto, a campanha se destina a promover o
equilíbrio entre “crescimento
e estabilidade”.

Vale assinalar que “prosperidade comum” é uma expressão que frequenta há muito
tempo o léxico do comunismo
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chinês. Já na primeira etapa
do regime maoísta, em dezembro de 1953, manchete do
Diário do Povo, órgão partidário, exaltava a “prosperidade
comum” como a grande finalidade da campanha contra
os remanescentes do capitalismo, que a liderança chinesa
então identificava como regime odioso fadado a beneficiar
um pequeno punhado de ricos
em detrimento da esmagadora maioria pobre. Desde o final dos anos 1970, com a morte de Mao e a consolidação de
Deng, o termo passou a designar as políticas que estimulavam o enriquecimento inicial
de alguns agricultores na certeza de que, com o tempo, o
“bolo” assim ampliado viria a
ser equanimemente dividido
entre o conjunto da população. Sem dúvida, o crescimento econômico resultante dessa
estratégia promoveu, em poucas décadas, a maciça erradicação da pobreza extrema e o
surgimento de numerosa classe média; mesmo assim, cerca
de 600 milhões de trabalhadores chineses ainda vivem com
o equivalente a 154 dólares
por mês, ou menos.
Agora, a novíssima versão da
iniciativa de “prosperidade
comum” procura conciliar
as ênfases de seus avatares
anteriores, prometendo redistribuir riqueza, reduzir
desigualdades e nivelar as
oportunidades de ascensão
social. O regime sinaliza que
este será o caminho mediante o qual o país preencherá
as prioridades do ambicioso programa Made in China
2025, que visa torná-lo o
mais competitivo do mundo
em áreas como manufatura
de última geração, tecnolo-

gias ambientalmente amistosas, chips (semicondutores) e
veículos elétricos.

É natural, porém, que a ofensiva de Xi esteja provocado
desconfiança entre os investidores ocidentais. Somente a
retirada das ações de empresas de tecnologia dos pregões
americanos deve eliminar
mais de 1 trilhão de dólares
do valor de mercado das mesmas! Isso no momento em
que a desaceleração do PIB
(4,9% no terceiro trimestre
deste ano contra 7,9% no segundo) agrava o problema do
desemprego - especialmente
entre os jovens de 16 a 24
anos (14,2%). Para aplacar
esses temores, jornalistas e
economistas ligados ao partido e ao governo procuram
justificar a campanha como
um necessário ajuste que
vai garantir o crescimento a
longo prazo, eliminando distorções momentâneas, sem
o risco de uma estratégia de
soma-zero que rouba dos ricos para auxiliar os pobres.
Xi, em pessoa, discursando
em evento sobre o comércio
global de serviços, realizado
no início de setembro, comprometeu-se a cooperar com
os demais países na promoção da abertura e de soluções
ganha/ganha.
Mas é claro que os donos do
dinheiro no mundo prestam
mais atenção à realidade dos
números do que ao palavrório oficial, e o histórico dos
últimos tempos de fato inspira preocupação. Depois da
suspensão da estreia mundial
do Ant Group no mercado
de capitais e da abertura de
investigações dos reguladores chineses sobre supostas
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práticas monopolistas do
Alibaba - respectivamente
em novembro e dezembro de
2020 -, este último foi multado em 2,8 bilhões de dólares
por abuso de seu domínio de
mercado. Em abril de 2021,
restrições semelhantes foram
impostas a outras 13 empresas, inclusive á Tencent (comércio eletrônica) e à Meituan (entrega de refeições em
domicílio). Ainda neste final
de ano, o mercado aguarda
a punição que os reguladores da segurança cibernética
aplicarão ao Didi. No último
trimestre, a Tencent reportou faturamento “inferior
ao esperado”. O Alibaba está
prevendo corte de um terço
em suas previsões de vendas para 2022. E a Meituan
divulgou seu maior prejuízo
em três anos, depois de uma
multa recorde dos reguladores antitruste.

A escalada populista do regime de Pequim ocorre paralelamente a uma intensificação
de declarações e gestos chauvinistas. No final de novembro, num tipo de ação que já
virou rotina, esquadrilha da
força aérea do Exército de Libertação Popular composta
por caças e dois bombardeiros nucleares “H-6” penetrou
no espaço aéreo de Taiwan,
em resposta à visita de solidariedade de um grupo de congressistas dos Estados Unidos
a Taipé. Comunicado do ELP
justificou essa incursão pela
necessidade de “lidar com a
presente situação no Estreito de Taiwan”, acrescentando
que a ilha “é parte do território chinês” e que “defender a
soberania nacional e a integridade territorial é nossa sagrada missão militar”.

( ** ) HASS, Ryan, "Assessing China"s "common prosperity" campaign", www . brookings . edu (visitado em 5 de dezembro de 2021).
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CAIO SOARES
Diretor médico
da Teladoc Brasil,
empresa pioneira
e líder global em
cuidados virtuais
de saúde, e
membro da ASAP

A transformação digital da saúde
veio e não deve voltar atrás
Da agropecuária à prestação de
serviço, seja qual for o setor da
economia, os avanços tecnológicos já vinham impactando os
mais diversos negócios nos últimos anos. A área da saúde não
foge à regra. Porém, a pandemia
do novo coronavírus expôs ainda
mais o sistema de saúde a inovações que podem trazer melhorias
para toda a cadeia: atendimento
médico, medicina diagnóstica e
procedimentos cirúrgicos. Mais
do que otimizar os processos, essas soluções digitais podem ainda
aliviar a sobrecarga nos hospitais,
melhorar o acesso à saúde e reduzir desperdícios importantes
de tempo e recursos. Fatores
essenciais no momento atual,
principalmente em países como
o Brasil, em que apenas 25% da
população tem plano de saúde,
enquanto o SUS sofre falta de investimentos e demandas acima
da capacidade de atendimento.
Engana-se quem pensa que
inovações na saúde envolvem
somente inteligência artificial,
machine learning e robôs. Pelo
contrário, a popularização de
smartphones e o acesso à internet móvel romperam a barreira
entre online e offline, tornando
possível a criação de recursos
que são mais acessíveis e práticos para os brasileiros de diferentes regiões do país. É o caso
da telemedicina, que é uma tendência mundial e foi autorizada no Brasil pelo Ministério da
Saúde em março do ano passado
e vem auxiliando na Gestão de
Saúde Populacional, que é responsável por promover o desenvolvimento e a disseminação de

estratégias destinadas a melhorar a saúde da população.

A regulamentação do governo é
um passo crucial para que o setor continue se desenvolvendo e
investindo cada vez mais em soluções digitais, que além de salvar
e ajudar pacientes, podem trazer
mais qualidade de vida aos brasileiros. Em outros países, o recurso
já é amplamente utilizado, principalmente para atendimento de
medicina básica, que totaliza cerca
de 80% a 90% das necessidades
de saúde de um indivíduo ao longo
de sua vida. A telemedicina pode
auxiliar no acesso aos cuidados
primários, que segundo dados de
uma pesquisa da Carolina do Norte, cerca de 60% dos problemas
dos pacientes poderiam ter sido
solucionados no modelo de atenção primária, o que teria gerado
uma economia de três a sete vezes
no custo total.
Diante da pandemia da Covid-19
no Brasil e no mundo, a aceitação
e curva de utilização de novas
tecnologias vem se acentuando,
tanto para profissionais quanto
pacientes. A telemedicina plena
se destaca e vem sendo amplamente utilizada, já que à princípio demanda apenas o uso de
um smartphone ou computador
com acesso à internet. Este novo
recurso tem sido muito usado na
rede pública e privada de saúde
para proporcionar atendimento
médico à distância em casos de
procedimentos eletivos das mais
diversas especialidades, assim
como para tirar dúvidas da população sobre o novo coronavírus,
sem que precise sair de casa.

Apesar de parecer um contato
impessoal à primeira vista, nas
teleconsultas o médico profissional pode dar ainda mais atenção
ao paciente por ter mais tempo disponível, diferente do que
pode acontecer nos hospitais
públicos durante um plantão
em que há alta procura e o atendimento precisa ser mais ágil.
Outra vantagem é melhorar o
acesso à saúde em regiões mais
afastadas dos grandes centros
urbanos, uma vez que a tecnologia elimina a distância.

Além das teleconsultas, a telemedicina pode ser usada também
entre os próprios profissionais da
saúde para discutir casos e prescrever tratamentos mais assertivos de acordo com cada paciente.
Essa transformação digital na
saúde é um modelo ganha-ganha,
uma vez que também torna a prática da medicina mais fácil e ágil
para os profissionais.

Por enquanto, no Brasil os atendimentos via telemedicina têm
sido utilizados amplamente na
Atenção Primária, por médicos da família e clínicos gerais,
porém, já há uma adoção significativa de teleconsultas por
praticamente todas as especialidades médicas e nas demandas
por saúde mental e nutricional,
por exemplo, muito ligadas a
qualidade de vida e bem-estar
do indivíduo. Portanto, a tendência para os próximos anos é que
essa transformação digital ocupe
todos os espaços disponíveis que
hoje são analógicos e a telemedicina plena terá papel determinante nos sistemas de saúde.
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Fundador da
Incube Metrics

Pandemia e novos hábitos de
consumo estão transformando
o Trade Marketing
Para crescer em 2022, empresas precisam se
adaptar a um novo cenário
Um dos impactos visíveis no
panorama econômico causados
pela pandemia atinge o comportamento dos consumidores, à medida que mudam sua
forma de adquirir produtos/
serviços e, por consequência,
influenciam a dinâmica do
mercado de diversos setores.
Dessa forma, ações de marketing precisarão ser transformadas para acompanhar esse
“novo consumidor”.

Se, antes da Covid-19, as lojas
on-line já eram uma alternativa a mais para o empresário e
comerciante, hoje vender pela
internet é a principal atividade
de muitos negócios. Em 2020,
o atendimento ao cliente adquiriu ainda mais importância
com o crescimento do tráfego
no comércio on-line. Sem enxergar fisicamente seu público,
tornou-se necessário entender o perfil do consumidor e
oferecer atendimento personalizado, assim como investir
em modelos de negócio que
correspondam às expectativas
do cliente. A massificação do
direct-to-consumer (D2C) é
prova disso.
De acordo com o fundador da
Incube Metrics, Rafael Gomes,
as relações de consumo e as

estratégias de comunicação e
marketing, tanto no âmbito institucional quanto informacional, promocional ou puramente
comercial, dependem de cada
segmento de mercado ou setor
econômico. “Existe uma necessidade reprimida do mercado
de soluções que integrem negócios, tecnologia e design ao
BI. Hoje, existem pouquíssimas
consultorias com atuação predominante nestes três eixos.
Geralmente, com a necessidade
de um profissional para coordenar o processo e colaboradores dedicados em cada uma
das áreas, o processo se torna
mais longo e custoso para os
clientes. Da possibilidade de
encurtar este processo e agregar inteligência sobre os três
eixos, surgiu a nossa consultoria voltada para inteligência em
execução.”
Na visão de Gomes, “os negócios precisam inovar para sobreviver e surpreender seus
clientes atuais ou em prospecção, ao aplicar técnicas de negociação e estratégias de valor
agregado como poderosos alicerces comerciais para fidelização. Em tempos difíceis para
todos, diante das mais diferenciadas emoções e vivências
desta longa pandemia, atender

humanamente o consumidor
— de forma presencial ou virtual — é a palavra que deve estar no propósito da marca e na
missão, visão e valores de qualquer estratégia de um negócio.”
Ações e estratégias de marketing e vendas - que são adotadas visando à sobrevivência
nos novos tempos - tornam-se
ainda mais importantes nesse
contexto. Para Rafael, “estas
tendências vieram para ficar:
Phygital (integração entre o
mundo físico, com o mundo
digital), Dark Stores (lugar exclusivo para o armazenamento,
separação e envio de produtos comercializados on-line),
Omnichannel (estratégia de
vendas que integra diferentes
canais de comunicação e divulgação, oferecendo aos clientes
uma experiência de marca unificada) e Perfect Store (otimização da execução no PDV com
foco na melhoria da experiência pelo shopper).”
“Todas elas se cruzam pela jornada de dados e integrar essas
diferentes fontes de informação com os diferentes pontos
do negócio gera resultado financeiro. A extensão do espaço
físico para o digital, bem como
dos múltiplos canais para en-
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trega de uma solução, e a loja
perfeita tem seu foco na otimização de meios que incrementam vendas para uma organização”, pondera Rafael, para
quem o trabalho deve permitir
o acompanhamento de todas
elas em painéis interativos de
modo a disseminar o conhecimento em todos os níveis das
organizações.

A pandemia fez com que muitos estabelecimentos comerciais fechassem as portas, passando a atender apenas com a
loja on-line. Outros ampliaram
os canais, abrindo estratégias
de venda por WhatsApp, delivery e drive-thru. Todos são
oportunidades preciosas de coleta de informações de campo,
“O varejista não pode perder
tempo para analisar e explorar
os dados. Ele precisa otimizar o
tempo de análise destas informações, por meio de dashboards, por exemplo, uma maneira
rápida, organizada e com dados
acionáveis para melhorar o desempenho”, pondera Gomes.

Para Gomes, adotar novos canais não significa abandonar os
tradicionais. Segundo ele, um
canal considerado ultrapassado por uma faixa da população
pode ser o mais utilizado por
outra. Com cada vez mais canais
de comunicação e venda, é importante estar onde o consumidor estiver, seja on-line ou off-line. “Mas é bom lembrar que
as estratégias não podem ser as
mesmas para todos os canais,
pois cada um tem a sua particularidade e, às vezes, um público
bem específico”, ressalta.
O especialista ainda defende
soluções integradas e personalizadas de acordo com a necessidade de cada negócio: “Não
podemos nos ater apenas em

mensurar os “pês” do Trade
Marketing e do Marketing. É
preciso imergir no modelo de
negócio e entender vias como
a estratégia macro e as ações
táticas, do macro para a microdecisão. Ao realizar essa imersão, conhecemos o processo de
decisão de nosso cliente, que é
único, de cliente para cliente,
e então auferimos os nossos
modelos de data visualização
para se adaptar a esta realidade única”.

RESULTADOS

Adotar essas estratégias traz
impacto nos resultados das
empresas. Segundo o product
manager da Incube Metrics, “os
resultados sobre o patamar de
vendas anterior ao projeto irão
variar em função de diversos
fatores: mercado de atuação,
capacidade de investimento em
ações decorrentes dos insights

EDIÇÃO 299

gerados, adaptação ao novo
fluxo de analytics e comunicação com times, cronograma de
ações, entre outros. Para os serviços de gestão de categoria, o
incremento médio é de 2 a 5%,
após 3 meses de implementação dos direcionamentos de
execução.”

A Incube Metrics é uma vonsultoria de varejo orientada
aos processos das áreas de Business Intelligence (BI), Trade
Marketing (Loja Perfeita) e
Gerenciamento de Categorias,
auxilia as empresas na análise
de dados, detectando possíveis lacunas de desempenho,
o que resulta em tomadas de
decisões muito mais precisas.
Desta forma, o negócio seguirá
com as melhores estratégias,
gerando insights relevantes
e aplicáveis que podem ser
medidos e acompanhados em
tempo real.
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ALEX KÖRNER

O que o Open Insurance muda
para os usuários brasileiros?
Diretor de
Tecnologia
da Printi

Olhando o mercado de seguros,
que vem passando por profundas
mudanças nos últimos anos, uma
das pautas de maior discussão,
atualmente, é a agenda do Open
Insurance, que segundo bem define a Superintendência de Seguros
Privados (Susep) é a possibilidade de consumidores de produtos
e serviços de seguros, previdência complementar aberta e capitalização permitirem o compartilhamento de suas informações
entre diferentes sociedades autorizadas/credenciadas, de forma
segura, ágil, precisa e conveniente. Para entregar esses benefícios
ao consumidor, o Open Insurance
operacionalizará e padronizará
o compartilhamento de dados e
serviços por meio de abertura e
integração de sistemas, com privacidade e segurança.
Mas, o que muda, de fato, para
o cliente? Parece uma reflexão
simples, mas vejo, muitas vezes, pessoas perdendo oportunidades, pois não param para
analisar profundamente as
mudanças que podem ocorrer,
para além citadas globalmente,
tal como transparência, aumento da competitividade entre os
concorrentes, surgimento de novas empresas, preço mais justo
para o cliente e outras menções.
E esse combo é muito bacana,
mas, na prática, não responde
como pode mudar a vida de cada
cliente, individualmente, e como
cada pessoa que tem seguro de
cartão, vida, residencial e auto
(para carros) pode aproveitar o
Open Insurance em seu dia a dia.
Como player, entendo que a

primeira mudança será no que
costumo chamar de arena de
competição, no qual empresas
que estão em cada mercado
não atuam mais somente em
seu próprio cenário, mas além sejam bancos, varejistas ou, no
nosso caso, no setor de seguros.
Isso porque, alguns dos principais atores de cada setor estão,
naturalmente, expandindo e
aumentando seus ecossistemas
em novos negócios que façam
sentido ao seu modelo de negócio principal, movimento que é
acelerado por inúmeros fatores
- principalmente as novas regulamentações estruturadas pelo
Banco Central, que começam em
2010, com a abertura do mercado de adquirência do Brasil; seguido em 2013, pelo Marco Legal
da Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); e depois uma série
de regulamentações.
Essas iniciativas criam novas
possibilidades de empresas e
negócios, ao mesmo tempo em
que estabelecem uma convergência na qual, mesmo sem sair de
seus setores (bancos ou varejistas, por exemplo), empresas que
ofereçam os mesmos produtos
ou serviços - como, por exemplo,
carteira digitais com ofertas de
empréstimos - acabam competindo entre si. O cliente é de todos!
Junto a arena de competição, o
Open Banking lidera a mudança,
permitindo que cada consumidor
final um controle suas finanças
de forma 100% digital, integrada
e, quem sabe, a partir de um único aplicativo. O Open Insurance,
por sua vez, permitirá ao cliente/

usuário ter uma carteira digital apenas de seguros, podendo
comprar, cancelar ou abrir um
sinistro de forma 100% online,
possivelmente também a partir
de um único app. Em seguros, a
iniciativa regulatória considera o
acesso de APIs (Application Programming Interface, ou, em português, Interface de Programação
de Aplicativos) das seguradoras/
insurtechs disponíveis para conectar em qualquer lugar. O cliente, nessa perspectiva, terá acesso
ao seu dado e é dono dele. O que
ainda precisa ser definido é quanto o ambiente tecnológico das
empresas que participam direta
ou indiretamente no mercado
de seguros vai estar pronto para
dar essa nova experiência digital.
São muitas perguntas que ainda
não temos resposta, mas com o
Open Banking, as seguradoras e
insurtechs poderão já vislumbrar
elementos que podem direcionar,
possivelmente, para os impactos
no mercado de seguros.

Em um cenário de convergências,
no qual os desafios são a experiência digital do cliente, o trunfo
será como se diferenciar nessa
nova arena. Uma das respostas
pode estar no “Be cliente”, ou seja,
pensar e direcionar produtos e
serviços a partir da ótica do consumidor. Uma vez que ficamos,
cada vez mais, parecidos, o que
nos separa e diferencia como
players é como podemos atender
os clientes como gostaríamos de
ser atendidos, seja no produto,
na jornada, na experiência ou no
atendimento. A grande diferenciação nos fará voltar ao básico (e
principal): os clientes!
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COO da Speedy.
io, possui larga
experiência em
tecnologias de
pagamentos e na
liderança de equipes
multidisciplinares.
Responsável por
operações baseadas
em tecnologia de
ponta e sistemas
financeiros,
projetados para
alcançar o mercado
global, Alex tem a
carreira pautada em
gestão tecnológica,
gestão de produtos
e análise de dados
focada em tomada
de decisões.

Ainda há espaço para outras
fintechs no Brasil?
Que o Brasil é um mercado especialmente interessante para as fintechs, tanto pelo tamanho da população, quanto pelo fato de que
o setor financeiro tradicional não
consegue atingir boa parte dos
indivíduos, a maioria das pessoas
sabem. Mas além disso, há outros
fatores que tornam o Brasil um
dos países mais atrativos para as
startups financeiras. Para começar, qual é o tamanho do mercado
aqui? Segundo o Banco Central, no
primeiro semestre de 2021, havia
cerca de 34 milhões de desbancarizados no país, movimentando
em torno de 800 milhões de reais
fora dessas instituições.

Ficar à margem do sistema bancário tradicional sempre foi uma
realidade para boa parte dos
brasileiros, até que passamos por
um movimento parecido com o
que ocorreu em outras partes do
mundo, como Europa e Estados
Unidos. Isso porque as instituições tradicionais não conseguiram se adaptar rapidamente às
mudanças que o público queria
e consequentemente abriram
espaço para o nascimento e crescimento das fintechs, que chegaram com uma proposta mais ágil,
barata e visando a satisfação dos
clientes. E é por isso que cada vez
mais elas estão se destacando no
mercado brasileiro.

Não à toa, de 2015 a 2021, o
número de startups financeiras
mais do que dobrou, saindo de
474 empresas para cerca de 1,1
mil neste ano, segundo o ecossistema Distrito. Ainda de acordo com o relatório “2021 Global
Fintech Rankings”, produzido

pela Findexable em parceria com
a Mambu, o Brasil se consolidou
ainda mais como um dos grandes
ecossistemas de fintechs mundialmente, alcançando a primeira
posição da América Latina. Esse
crescimento, inclusive, despertou um novo movimento entre as
instituições, que agora ao invés
de concorrer, buscam fazer parcerias ou investimentos nessas
startups financeiras.

Ainda para dimensionar a abrangência das fintechs por aqui, de
acordo com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o
segmento é o segundo em quantidade no país, onde 5,96% estão
em operação. Mas com tanta concorrência surgindo no país queridinho das fintechs, será que ainda
há espaço para competição? É
bastante plausível falar que este
é um mercado muito atrativo
para investimentos e que está em
constante expansão. Por isso, não
dá para afirmar que uma retração
do setor se tornaria realidade em
2022, já que ainda existem muitas dores para serem solucionadas e que estão diretamente relacionadas aos serviços financeiros.
Por isso, para o próximo ano, o
país pode se preparar para vivenciar uma nova disseminação
e aplicação de tecnologias financeiras ainda mais sofisticadas
oferecidas em soluções que visam tanto o mercado de pessoas
físicas quanto o de pessoas jurídicas. Vale ressaltar também que
muitas fintechs já nascem com
a estruturação baseada em valores que frisam o engajamento
em projetos sociais, sustentáveis

ou que promovam a diversidade,
pontos que acabam se tornando exigência dos consumidores
conscientes. São pontos de atenção aos quais muitos bancos
tradicionais ainda lutam para se
adaptar enquanto as fintechs já
surgem com esses propósitos.
Atualmente, as fintechs já conseguem atingir uma grande parcela
da população que não tinha acesso aos serviços bancários e financeiros. Com a chegada do Pix e do
Open Banking, por exemplo, muitos caminhos vão se abrir, isso sem
falar no alto potencial no mercado
de criptomoedas. Entretanto, a
concorrência aumentará e as empresas terão que ser cada vez mais
eficientes e estar cada vez mais
antenadas às mudanças relacionadas aos clientes e ao mercado.
Sendo assim, fintechs mais novas
no mercado como a Speedy﹒io terão que se adaptar às exigências
dos consumidores no próximo
ano, trazendo maior qualidade e
diversificação no serviço. Haverá
espaço sim, mas a competição
também se fará cada vez mais
presente. Entre centenas de fintechs no Brasil, tornar-se Provedora de Serviços de Pagamento
(PSP), focada em e-commerces e
ainda oferecer transações internacionais podem ser exemplos
de diferenciais para 2022, assim
como a própria Speedy﹒io já está
planejando. Cada vez mais o consumidor exige afinidade com as
marcas. Consequentemente, os
players que oferecerem facilitadores pensados para as necessidades de seu público-alvo vão se
destacar em meio a concorrência.
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CESAR VANUCCI

Os recados de Glasgow
“Não há mais tempo a perder.”
Rainha Elizabeth, da Inglaterra
Jornalista, Escritor
– Presidente
da AMULMIG
– Academia
Municipalista de
Letras de Minas
Gerais

Não há mais tempo a perder.
Os ponteiros do relógio se
aproximam de hora decisiva. Já
estamos entrando, por assim
dizer, nos descontos do segundo tempo da prorrogação. Se,
ao fim e ao cabo, o resultado
mostrar-se adverso o caos e o
pânico imperarão.
Os recados de Glasgow são diretos. Incisivos, implacáveis.
Propiciam entendimento de
suprema clareza, numa linguagem categórica, a quem tem
olhos para enxergar e ouvidos
para escutar, sobre acontecimentos funestos que espreitam a marcha humana. Sem
essa, por conseguinte, de os
acomodados da silva absorverem, assim sem mais nem menos, com bovina resignação, os
argumentos falaciosos dos teóricos da “terra plana”, com suas
retrógradas
interpretações
das narrativas científicas e
manifesta belicosidade contra
valores sagrados da sabedoria
humana.
As advertências ao mundo
para que corrija seus rumos no
sentido de manter convivência
harmônica com a Natureza são
volumosas. Ao contrário do
que talibanistas de todas as
graduações insinuam – com
utilização desarvorada das
fake news -, os alertas emitidos
não são produto de imaginação alucinatória de cientistas
e ambientalistas zuretas. Constituem, sim, um acervo extraordinário de dados, números,
índices, gráficos, coligidos em

estudo e pesquisas exaustivos
que demandaram anos. Nessa poderosa conjugação de
vontades esteve envolvido um
verdadeiro exército de cabeças
pensantes representativas do
pensamento científico em seu
mais elevado grau de percepção das coisas do planeta e do
universo.

Tudo isto posto, a sociedade
humana coloca-se, agora, na
expectativa – mais do que isso,
alimenta fervorosamente a esperança – de que as lideranças
políticas e dos demais setores
investidos de poderes de decisão nas magnas questões
abordadas no histórico conclave na Escócia, saiam logo
das palavras para ação. Aos
olhares atentos de todos que
acompanharam (e continuam
acompanhando) os trabalhos,
debates, análises, compromissos e pactos celebrados, acordos firmados, o certame revelou-se extremamente positivo.
A impressão geral é de que
os responsáveis por políticas
públicas e definições setoriais
vinculadas ao equacionamento dos dramáticos problemas
gerados pelas alterações climáticas extremas acham-se
verdadeiramente apoderados
da convicção de que há algo de
importância crucial a ser feito.
A recomendação – bem mais
do que isso, a exigência – que
se lhes é feita fala de um “mãos
à obra” em ritmo de urgência
urgentíssima. Estas lideranças
estão também compenetradas
de que, por parte da opinião

pública mundial, haverá vigilância permanente com vistas
ao cumprimento, a tempo e a
hora, dos deveres solenemente
assumidos. Tudo faz crer que
dagora em diante os blábláblás
e o “faz de conta” de passado
recente, os protocolos firmados com cláusulas e prazos
expressos elaborados com o
secreto propósito de jamais
saírem do papel, as retóricas
populistas ocas, pra enganar
trouxas não mais serão aceitas sem questionamentos
veementes. Eventuais embromações serão, certeiramente,
denunciadas, julgadas e condenadas, no veredicto inapelável
das ruas.

Importa, por derradeiro, salientar que chefes dos governos de todos os continentes
deixaram demonstrada sua
disposição em contribuir para
que as metas pertinentes à
redução das emissões dos poluentes que degradam a Natureza e que põem em risco
a sobrevivência humana no
planeta sejam rigorosamente
efetivadas. Seja frisada também a participação intensa nos
trabalhos de representantes
de grandes conglomerados
empresariais, que se comprometeram a fazer substanciosos aportes financeiros na luta
contra as alterações climáticas.
Mesmo não estando representado no encontro pelo seu
Presidente, o Brasil aderiu às
importantes deliberações estabelecidas nos acordos globais
celebrados.
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Imóvel com vários proprietários
gera polêmicas, podendo qualquer
coproprietário exigir sua venda e
até requerer usucapião
Quando uma ou mais pessoas são proprietárias de um
bem móvel ou imóvel, seja
ele um carro, terreno, casa,
apartamento ou loja, tem-se
a figura do condomínio geral,
também conhecido como voluntário, onde os proprietários são considerados coproprietários. Ser coproprietário
é ser dono de uma parte do
bem sem, contudo, identificar
qual é esta cota-parte. O condomínio geral é tratado pelo
Código Civil em seus artigos
1.314 a 1.330.

Esse tipo de condomínio,
tratando-se de bens imóveis
(casa, apartamento, lote, etc.),
difere do condomínio de unidades autônomas localizadas
em edifícios justamente pela
impossibilidade de se identificar a cota-parte de cada coproprietário, pois todos são donos
de uma parte do imóvel inteiro.
Assim, o artigo 1.314 do Código Civil define o condomínio
geral: “Cada condômino pode
usar da coisa conforme sua
destinação, sobre ela exercer
todos os direitos compatíveis
com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua
posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la”.
Já no condomínio edilício, cada
coproprietário é dono de uma

unidade autônoma (apartamento, sala ou loja), distinta e
definida em relação às demais.
Essa unidade possui IPTU, matrícula próprios e, portanto,
pode ser alienada sem qualquer relação com as demais.

No condomínio voluntário, o
bem imóvel é único e não passível de divisão física (casa, lote,
apartamento), sendo o condômino é obrigado, na proporção
de sua cota-parte, a contribuir
para as despesas de conservação ou divisão da coisa (transformá-la em dinheiro), assim
como suportar os ônus a que
estiver sujeita. Por ninguém ser
obrigado a ter bens em conjunto, qualquer condômino tem
direito de, a qualquer tempo,
requerer a divisão da coisa em
comum, nos termos dos artigos
1.315, 1.320 e 1.322 do Código
Civil (CC):
Art. 1.315. O condômino é
obrigado, na proporção de
sua parte, a concorrer para as
despesas de conservação ou
divisão da coisa, e a suportar
os ônus a que estiver sujeita.
Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos
condôminos.
Art. 1.320. A todo tempo será
lícito ao condômino exigir a

divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada
um pela sua parte nas despesas da divisão.

§ 1º Podem os condôminos
acordar que fique indivisa a
coisa comum por prazo não
maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.
§ 2º Não poderá exceder de
cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo
testador.

§ 3º A requerimento de qualquer interessado e se graves
razões o aconselharem, pode
o juiz determinar a divisão da
coisa comum antes do prazo.

Art. 1.322. Quando a coisa
for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os
outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições
iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os
condôminos aquele que tiver
na coisa benfeitorias mais
valiosas, e, não as havendo, o
de quinhão maior.
Parágrafo único. Se nenhum
dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio
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em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e,
antes de adjudicada a coisa
àquele que ofereceu maior
lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a
fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer
melhor lanço, preferindo, em
condições iguais, o condômino ao estranho.
UNANIMIDADE DIFÍCIL
INDICA A VENDA COMO
SOLUÇÃO

Todos sabemos ser difícil obter opinião unânime quanto
ao que fazer com um imóvel. Um deseja morar, outro alugar, outro reformar,
emprestar para um parente
e às vezes vender. Assim,
quanto maior o número de
coproprietários de um imóvel, maior a possibilidade de
conflito. A situação se complica mais quando falece um
coproprietário e surgem mais
herdeiros aumentando o número de coproprietários.

Há vários exemplos de casas
que se deterioram e perdem
a condição de habilidade
porque parte dos coproprietários se nega a arcar com as
despesas de reforma, do IPTU
e de manutenção, já que não
usufruem do imóvel. Todavia,
a lei possibilita que o condômino que não deseja arcar
com as despesas que renuncie ao seu quinhão, conforme
art. 1.316 do CC:
Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento
das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.

§ 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e
as dívidas, a renúncia lhes
aproveita, adquirindo a parte
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ideal de quem renunciou, na
proporção dos pagamentos
que fizerem.

§ 2º Se não há condômino
que faça os pagamentos, a
coisa comum será dividida.
DIREITO DE COBRAR
ALUGUEL SE O
COPROPRIETÁRIO OCUPA
COM EXCLUSIVIDADE

Se um imóvel pertence, por
exemplo, a quatro pessoas,
todos têm o mesmo direito
de uso e, portanto, de receber, cada uma, 25% do valor
do aluguel. Nenhum desses
quatro coproprietários pode
agir de forma a prejudicar os
demais, sendo abusivo e ilógico alguém exigir que o imóvel
permaneça fechado, gerando
despesas com IPTU, água,
energia elétrica e, se for um
apartamento, com quota de
condomínio.
Configura pretensão egoísta
um comunheiro tentar prejudicar demais, com a atitude
de sabotar uma locação ou
impedir que o bem seja usufruído, de forma a não gerar
renda. Tal conduta deve ser
repugnada, pois fere a função social do imóvel prevista
no inciso XXII, do art. 5º da
Constituição da República
e no parágrafo 1º do artigo
1.228 do CC.

Da mesma forma, se apenas
um desses comunheiros ocupa o imóvel, cabe a ele pagar 75% do valor do aluguel
de mercado, ou seja, 25%
para cada um dos três outros coproprietários, sendo
abusiva a insistência de um
coproprietário utilizar-se de
maneira plena e individual a
casa sem pagar a quota parte aos demais, que teriam tal
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rendimento se um terceiro
ocupasse.

Certamente, ao ser disponibilizado o imóvel para locação, o coproprietário tem
preferência em relação a estranhos, nos termos do art.
1.323 do CC:

Art. 1.323. Deliberando a
maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que
poderá ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la,
preferir-se-á, em condições
iguais, o condômino ao que
não o é.

Há casos de má-fé em que um
ocupa o imóvel e se recusa a
pagar o aluguel aos demais.
A lei garante aos coproprietários exigir em Juízo o pagamento. A falta de atitude pode
colocar o patrimônio em risco, especialmente quando o
imóvel acaba indo para leilão
por causa de uma Ação de
Execução Fiscal movida pelo
Município, por falta de pagamento do IPTU, o que pode
ocorrer também em decorrência da inadimplência com
a quota de condomínio.
POSSIBILIDADE DE
USUCAPIÃO EM IMÓVEL
COM VÁRIOS DONOS E
AS POLÊMICAS COM A
CONSTRUÇÃO NO LOTE

É comum os coproprietários deixarem aos cuidados
exclusivos deste ou daquele
condômino a sua parte do
imóvel. Na maioria das vezes,
essa situação se configura de
maneira bastante informal
e perdura por anos, muitas
vezes com total desinteresse
de quem não o ocupa. Ocorre
que, no condomínio voluntário é perfeitamente possí-
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vel se configurar o direito a
usucapião por parte de quem
detém sua posse como se o
bem fosse somente dele. Essa
possibilidade ocorre por ser,
o condômino, proprietário
apenas da sua cota-parte e,
por isso, se presentes os requisitos da lei, quais sejam,
ter a posse e usar/usufruir do
bem com exclusividade, com
ânimo de dono, de forma pacífica e ininterrupta restará
caracterizado o direito a usucapir a cota-parte dos demais
coproprietários, por esses
nunca irem e não se interessarem pelo imóvel.
Assim, a bondade, a desatenção dos parentes que não
contratam assessoria jurídica
e o desconhecimento da lei
poderão motivar que os outros coproprietários percam
a propriedade para aquele
que se apossou do imóvel
como se fosse o único dono.
CONSTRUÇÃO EM PARTE
DO TERRENO E OUTRAS
COMPLICAÇÕES

Diante das dificuldades financeiras de se iniciar uma
vida conjugal, muitos pais
de família permitem que um
dos vários filhos edifique em
parte do terreno da casa que
a família reside.

Assim, um dos filhos constrói
uma nova casa nos fundos do
lote, sem qualquer regularização jurídica e nem divisão
do imóvel perante a Prefeitura e ao Ofício de Cartório
de Registro de Imóveis. Essa

situação ocorre também em
imóvel herdado, onde há vários irmãos coproprietários
que permitem que um deles
faça uma nova moradia no
terreno, ou até em cima da
laje da casa existente.

Porém, quando a família resolve vender todo o imóvel surgem os problemas, como por
exemplo: se cada um dos filhos
é dono de uma cota-parte, por
que aquele que edificou outra
casa no terreno tem mais direito? Como calcular a cota-parte
de cada um, se alguns investiram no imóvel ou gastaram
com a sua melhoria e conservação, enquanto outros se recusaram a contribuir?

Aquele que edificou entende
que sua obra vale muito e os
demais comunheiros podem
argumentar que vale pouco.
Além disso, como fica a situação de quem reside no imóvel,
já que não tem para onde ir e
o seu percentual da venda não
lhe dará condições de adquirir
outra moradia semelhante?
Enfim, essas situações seriam
evitadas se houvesse uma
orientação jurídica prévia,
que elaborasse um contrato
com técnica, apto a eliminar
conflitos e dúvidas que, às vezes, acabam rompendo as relações familiares.
DISSOLUÇÃO DO
CONDOMÍNIO CONTRIBUI
PARA A HARMONIA

Embora indivisível em si a
unidade imobiliária, pode,
entretanto, o conjunto do
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patrimônio ser dividido por
meio de sua alienação. Inicialmente, têm preferência
os condôminos, isto é, se um
condômino quer vender o
seu quinhão deverá oferecer
primeiro aos demais condôminos, de acordo com o art.
1.322 do Código Civil.
A dissolução pode ser feita
amigavelmente ou, ainda, por
meio do ajuizamento da Ação
de Dissolução de Condomínio que é comum de ocorrer
diante da postura de algum
coproprietário desejar valor
a mais que os demais, gerando assim desgastes e o custo
de um processo.
Em ambas as hipóteses a
dissolução se dará mediante
a alienação do bem, com a
consequente divisão do montante apurado na proporção
das cota-parte dos coproprietários, após descontadas as
despesas do processo.

Uma dissolução amigável
pode favorecer um negócio
mais satisfatório em termos
de preço, pois o adquirente
não terá a vantagem de contar com os benefícios de um
leilão que possibilita a aquisição abaixo do preço de mercado. Uma boa orientação
jurídica especializada, racionalidade e determinação são
fundamentais para uma solução de maneira técnica.
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Tiradentes: cidade singular
e romântica:
Um mergulho fotográfico
e historiográfico em uma das
mais inspiradoras cidades brasileiras traz ao leitor a primeira
edição impressa de Tiradentes:
cidade singular e romântica:
um convite para se conhecer
mais de perto a história do rico
patrimônio representado pela
última das oito primeiras vilas

coloniais de Minas Gerais, fundadas no início do século XVIII,
durante o Ciclo do Ouro.

Publicado pela Desconcertos
Editora, de São Paulo, o lançamento do livro acontece nesta
quinta-feira, 16/12, às 20 horas,
em live transmitida pelo YouTube e Facebook da editora:

• https://youtu.be/D7xlXys69q8
• https://www.facebook.com/desconcertoseditora
• Caso o leitor se interesse pelo tema – cidades
históricas –
e queira adquirir o livro, basta clicar no link abaixo:
• https://desconcertoseditora.com.br/produto/
tiradentes-cidade-singular-e-romantica
• Através deste acesso, o interessado se cadastra
e efetua pelo PIX o pagamento, por intermédio
do diretor da editora, Claudinei Vieira.

Versão impressa
Antes apenas em versão digital,
a obra entra no reino real dos livros.
E para completar, é impressa em papel pólen, que aumenta o conforto e
satisfação com a leitura. Além disso,
as fotos da edição são a maioria em
P&B, mescladas com algumas em
cores, e acentuam a beleza poética
das imagens da arquitetura e das
artes do barroco mineiro em Tiradentes, retratadas pelo renomado
fotógrafo e artista Miguel Aun.

Um projeto gráfico moderno,
criado pelo editor Claudinei Vieira,
possibilitou à equipe da Desconcertos

Editora desenvolver uma diagramação bonita e agradável, que provocam
um novo olhar. Tiradentes: cidade
singular e romântica ultrapassou as
limitações técnicas e artísticas do e-book, já desativado, e se tornou um
livro que é um presente para o olhar e
o conhecimento da cidade. Isso valoriza também as informações historiográficas transmitidas pelo jornalista
Francisco (Chico) Brant, ex-repórter
do Jornal da Tarde, extinto vespertino
de O Estado de São Paulo, e por Olinto
Rodrigo dos Santos Filho, pesquisador em história e expert em arte barroca mineira.

Com suas igrejas centenárias,
monumentos históricos, movimentos artísticos e políticos, Tiradentes é um lugar de raiz na história
brasileira: uma cidade que, a cada
casa, rua, artesanato, respira arte e
elegância. Em suma, a obra traduz
em imagens e palavras a expressão de um dos pontos turísticos
mais chamativos e charmosos de
Minas Gerais – capaz de deixar nos
visitantes o desejo de voltar para
reviver a bela cidade tricentenária, que permanece, no entanto,
“cidade-menina” por sua leveza e
jovialidade.
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Com ajuda do Blog: malapronta.com.br

O Reino do Butão.
Paraíso entre a Índia e a China
Hoje podemos dizer, seguramente, que embarcamos
para um dos lugares mais
surpreendentes do mundo.
O Butão. Um país espremido
nas altas dos Himalaias, é um
oásis que respira paz e tranquilidade comoventes.
O pequeno país abriga pouco
mais de 750 mil habitantes,
o equivalente à população
da cidade de Uberlândia, no
Triângulo Mineiro.

Tudo lá é lindo e diferente.
As montanhas com mais de
7.000 metros de altitude,
a preservação ambiental, a
educação da população no
trato com o viajante, a voz
das pessoas em tom baixinho
e, especialmente, o silêncio.
Até mesmo na capital, Thimpu, com pouco mais 100 mil
habitantes, não se houve uma
buzina de carro, não existem
sinais de trânsito, tudo é absolutamente limpo. A economia é basicamente rural,
não existem metrópoles e o
país preserva mais de 80%
de seu território em parques
que se interligam desde as
montanhas ao norte até as
planícies ao sul. As casas não
têm grandes ostentações, exceto os templos religiosos e
as instalações oficiais. A política ambiental é tão importante para a população, que o

Butão é o único país do mundo com emissão negativa de
carbono na natureza.
O Budismo tem forte influência na cultura butanesa. A
religião regula a disciplina
desde a infância. As crianças
mais pobres recebem educação gratuita nos mosteiros
budistas. As leituras dos intermináveis mantras, logo ao
amanhecer, in jejum, são as
primeiras atividades da meninada, que não esconde o
sono. Se alguém chegar atrasado, permanecerá lá fora,
em pé, no frio congelante,
período de expiação de sua
falha.

Não se trata de país fácil de
se chegar sem um planejamento. A viagem precisa ser
planejada com antecedência.
A começar pela distância. Do
Brasil, a partida é em Guarulhos SP. Escolha uma cia aérea com escala ou na Europa,
na África ou na Turquia, até
Deli, na Índia. De lá, a aeronave da Royal Buthan Air Lines
pousa em Paru, ao lado da
capital Thimpú. O aeroporto
é tão perigoso, que somente
28 pilotos aéreos no mundo
têm treinamento suficiente
para decolagem e aterrisagem entre essas montanhas.
O país impõe muitas restri-

ções aos visitantes. Exige-se
visto de entrada e toda a operação fica sob a severa orientação de agências de viagens
autorizadas pelo rei. Eles temem que a cultura ocidental
degrade suas tradições e o
seu meio ambiente.

É exigido do turista um mínimo de gasto por dia e o
viajante não tem autonomia
para criar seu próprio roteiro. Só existem pacotes fechados, que incluem transporte,
hospedagem de bom nível
e alimentação. O viajante é
acompanhado pelo guia durante todos os passeios. Este
rigor é para evitar que o turismo traga aglomerações e
retire o clima de paz e a religiosidade local. Por outro
lado, o cidadão butanês é
livre e pode sair para qualquer lugar do mundo.
O governo é uma monarquia
constitucional e o rei é admirado pelo povo. Nas políticas
públicas do reino está incluído o conceito de “felicidade”
entre os índices mais importantes para avaliar o bem-estar da população.

Além do palácio real, dos
templos e da imensa estátua
de Buda, em ouro, com 51 m
de altura, o Mosteiro do Ninho do Tigre é uma das atra-
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ções mais visitadas.

O mosteiro fica impressionantemente cravado num penhasco, praticamente pendurado
nas alturas. A construção é
resultado da lenda do monge,
que teria chegado ali montado em um tigre com asas. (Os
tigres são encontrados nas re-

Vista do mosteiro “Ninho do Tigre”

TURISMO

servas biológicas do país).

Somente se chega ao mosteiro a pé. O caminho considerado sagrado não permite
a circulação de carros nem
animais de montaria. Após
duas horas de subida por
uma trilha com paisagens de
verdadeiro paraíso enten-
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demos, lá do alto, o que é a
magia, como essas sutilezas
nos tocam e até esquecemos
do cansaço.

Imagine, em um ambiente
com essas características,
se houver um “liberar geral”
para o turismo o que iria
acontecer.
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Cultura e turismo, maiores
vocações de Minas Gerais
O turismo é a moderna resposta sócio-econômica à
cultura. E ambos, Cultura e
Turismo, atividades complementares,
se tornam,
conforme vão demonstrando análises das vocações e
potencialidades de Minas
Gerais, excepcionais riquezas do Estado capazes de
gerar, em prazo não longo,
um novo e forte surto de
desenvolvimento com sua
singular oportunidade de
gerar e atrair investimentos
e transformar realidades. E,
em giro veloz por seu ciclo
consumista e sua multiplicidade de serviços, criar trabalho, empregos e rendas, como
mostram vários exemplos em
todo o mundo. A disseminação desta consciência entre
os agentes públicos e privados, que tem interface com
os dois setores, é básica para
alicerçar e ampliar iniciativas, esforços, investimentos,
incentivos ao planejamento
e à organização da imensa e
rica herança natural, cultural
e da biodiversidade mineiras, que se apresentam como
efetivos destinos com muitos
singulares, exemplares e únicos atrativos, que podem ser
transformados em produtos
turísticos competitivos.
Este convencimento sustenta-se em vários indicadores
que integram um excepcional

conjunto de fatores e patrimônios da nossa herança natural e histórica, conferindo
a Minas Gerais posição competitiva, vantajosa e estratégica, como destino turístico,
justificando esforços e mobilização de governos, estadual e municipais, e entidades
que se organizam na imensa
cadeia de serviços do Turismo e da Cultura. Está é uma
importante constatação e que
se apresenta como riqueza
excepcional dos mineiros, a
merecer prioridade por sua
capacidade de gerar respostas socioeconômicas, rápidas
em atividades sustentáveis. É,
portanto, amparada em diagnósticos e estudos a afirmação de que Cultura e Turismo
constituem, nos nossos dias,
a riqueza maior do Estado.
Cabe listar os “diferenciais
competitivos” que conferem
“vantagens à atratividade” de
Minas Gerais:

Localização central e mediterrânea nos mapas brasileira e sulamericano, trazendo
competividade de acessos,
custos e tempos;

Minas tem fronteiras com
outros seis Estados, com
muitas zonas de interseção
territorial, cultural e econômica, representando escalas
de competitividade, de atra-

ção e multliplicidade de ofertas e atrativos;

Localização no Sudeste Brasileiro, que abriga 45% da
economia brasileira e onde
situam –se os maiores centros emissores de visitantes
e eventos;
Belo Horizonte, principal
portão de entrada, está a uma
hora de viagem aérea do eixo
Rio-São Paulo, núcleos principais emissores de turistas.
BH, novo “hub” aeroportuário, centraliza um triângulo
cujos vértices estão em Brasília, capital política, Rio capital
cultural e São Paulo, capital
econômica;

A malha rodoviária mineira, ampla e interconectada,
em Estado centralizado, com
grandes eixos nacionais, é
fator facilitador e competitivo de locomoção e acesso a
variadas regiões e destinos
atrativos;

Minas desponta, no contexto
brasileiro, como o Estado de
maior diversidade, quantitativa e qualitativa, na oferta de
destinos e de produtos turísticos e culturais decorrentes
de sua biodiversidade natural
e formação histórica;
Ofertas integradas de roteiros e circuitos com atrativos
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e produtos do Turismo Histórico, Cultural e Artístico,
Turismo Rural, Turismo de
Aventura, Geoturismo, Turismo Gastronômico, Estâncias
Hidro-climáticas, rica e criativa cultura popular e folclórica, exemplar artesanato,
Turismo de Compras;

Existência de ofertas de hospedagem em todo o território,
representando investimentos
já realizados e que podem ser
aprimorados;

É atividade com abrangência
geográfica, em desconcentração territorial integrativa e distributiva, com resultantes sociais e econômicos mais justos;
Oferta exemplar de pousadas
em fazendas e ambientes dos
séculos XVII e XVIII, permitindo práticas e costumes da
vida rural e interiorana;

Tradicional e reconhecida
hospitalidade dos mineiros,
herança de sua formação humanista e da solidariedade
manifesta em vários momentos e aspectos de sua história;
Oportunidades de “study-journey”, com “mergulhos”
em estudo e conhecimento de
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ocorrências raras da natureza,
históricas, patrimônios edificados, biografias e processos
específicos dos “meios e processos do modo de vier” dos
mineiros e suas comunidades;
Para os municípios e seus gestores, é importante enfatizar:
Turismo é atividade que estimula o consumo de serviços
e produtos de ampla cadeia
de ofertas, em giro rápido e
geração múltipla de receitas,
públicas e privadas e nesta
condição está sua importância socioeconômica distintiva
capaz de transformar destinos em rápido processo:

É indispensavelmente limpo
com seu patrimônio ambiental, preservador do seu patrimônio arquitetônico, artístico
e urbanístico, agregador e
intercambiador de processos
civilizatórios e agregador pela
interação convergente de vários segmentos dos destinos;
Exige, no entanto, e como
fator determinante, a qualificação profissional e técnica
dos prestadores de serviço
dos atrativos, agentes de viagem, promoção e divulgação,
da hotelaria, dos meios de
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alimentação, da informação
e orientação que orientam o
Turismo Receptivo;

A Mercadologia Turística
exige, no entanto, formação
técnica no planejamento, organização e gestão dos sistemas municipais receptivos,
nas etapas de qualificação
e preservação dos atrativos
municipais, na atenção à
qualidade dos serviços como
principal condição de satisfação do visitante, sua organização como produtos turísticos, planos de recepção e
orientação do visitante, promoção e divulgação, treinamento de recursos humanos,
entre outros fatores que garantem sustentabilidade aos
destinos por sua qualidade;

A criação de um Escritório
de Projetos, sob coordenação dos órgãos de Cultura
e Turismo do Estado, como
agência de apoio, consultoria e orientação à organização dos negócios turísticos
e atividades dos municípios,
impõe-se como iniciativa
fundamental para o fomento
desta atividade na dimensão,
necessidade e potencialidade desta excepcional vocação
de Minas Gerais.
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Claudio Lottenberg é o novo presidente
do Conselho de Administração da Biomm
Claudio Luiz Lottenberg é o novo
presidente do Conselho de Administração da biofarmacêutica Biomm.
Com longa e sólida atuação na gestão
de saúde, Lottenberg também é presidente do Conselho da Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Albert
Einstein, do Instituto Coalizão Saúde
e da Confederação Israelita do Brasil.

Mestre-Doutor em Medicina (Oftalmologia) pela Universidade Federal de
São Paulo, o especialista faz parte do
corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein desde 1987, onde fundou
o banco de córneas e foi presidente executivo por 15 anos. Ao longo de sua trajetória, integrou diversas instituições
da sociedade civil como o Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS),
o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e o Conselho Superior de Responsabilidade
Social (Consocial) da Fiesp.
Lottenberg contribuirá com a
sua visão de especialista médico e
gestor de saúde nas operações da
Biomm, uma das poucas empresas de
biotecnologia do país listadas na B3
(BIOM3). O foco da companhia está
na oferta de medicamentos biotecnológicos para doenças crônicas no país,
como diabetes e câncer, ampliando o
acesso aos tratamentos por meio de
terapias inovadoras. A biofarmacêutica comercializa atualmente três tipos
de insulina no país (Glargilin, Wosulin e Afrezza), dois medicamentos oncológicos (Herzuma e Bevacizumabe)
e a enoxaparina sódica Ghemaxan.
Em outubro deste ano, a Biomm
fez parceria com a biofarmacêutica
CanSino para fornecer a vacina Convidecia, contra Covid-19, no Brasil.
O imunizante está em aprovação na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Lottenberg substitui Guilherme
Emrich, falecido em novembro de 2021.

A Biomm tem a missão de desenvolver, produzir e comercializar
biomedicamentos 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 companhia
é pioneira no setor de medicamentos
biotecnológicos no Brasil. Tem sede e
fábrica em Nova Lima (MG). É listada
na bolsa de valores (B3:BIOM3)
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CNH Industrial e Iveco Group anunciam
executivos de Comunicação Corporativa
para a América Latina
A CNH Industrial está prestes
a concluir a criação de duas novas
corporações a partir do spin-off,
conforme o plano estratégico que a
companhia apresentou na Bolsa de
Nova York em 2019. A partir de 1º de
janeiro de 2022, a gigante do setor
de bens de capital dará lugar a duas
novas empresas, líderes globais ainda
mais focadas em seus clientes e respectivos segmentos, fortalecendo assim suas performances e seus resultados. Na nova estrutura na América
Latina, cada empresa terá um Head
de Comunicação Corporativa, sendo
Gabriela Lobo para CNH Industrial e
Jorge Görgen para Iveco Group, que
estarão na liderança dos times de comunicação interna e externa das novas companhias.
Ambos executivos têm uma sólida trajetória no grupo, incluindo
passagens pelas marcas que ainda
hoje compõem a CNH Industrial.
Gabriela Lobo é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-MG
com pós-graduação em comunicação empresarial e especialização em
Corporate Communication pela Syracuse University. Possui mais de 15
anos de experiência em Comunicação
Corporativa de empresas multinacionais dos segmentos Automotivo,
Maquinário e de Logística, atuando
no desenvolvimento, coordenação e
execução de projetos de comunicação
integrada no âmbito da América Latina. Ela terá a missão de conduzir as
equipes de comunicação do segmento off-highway, abrangendo as marcas
agrícolas e de construção Case IH,
CASE Construction Equipment, New
Holland Agriculture, New Holland
Construction e do Banco CNH Industrial Capital.

Formado em Jornalismo pela PUC-RS, Jorge Görgen é pós-graduado em
Comunicação Empresarial, tem especialização em Corporate Communication pela Syracuse University e de
Gestão Estratégica e Administração de
Negócios pelo Insper. Ao longo de 33
anos de profissão, atuou em veículos
de comunicação, editora de revistas
e livros, além de assessoria de comunicação e relações institucionais do
setor de máquinas e automotivo. Nessa nova fase, estará no comando das
equipes de comunicação do segmento
on-highway, composto pelas marcas
IVECO, IVECO BUS, Heuliez Bus, Iveco
Astra, Magirus, Iveco Defence Vehicles,
Iveco Capital e FPT Industrial.
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI:

CNHI) uma das líderes globais no setor de
bens de capital com experiência industrial reconhecida, tem uma ampla gama
de produtos e presença mundial. Cada
uma das marcas individuais que pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico:
Case IH, New Holland Agriculture e Steyr
para tratores e máquinas agrícolas; CASE
Construction Equipment e New Holland
Construction para equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais; IVECO BUS e Heuliez Bus
para ônibus urbanos e rodoviários; Iveco
Astra para veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate
a incêndio; Iveco Defence Vehicles para
defesa e proteção civil; e FPT Industrial
para motores e transmissões; CNH Industrial Capital para serviços financeiros.
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Novo CEO da
Livelo
A Livelo S.A., uma das empresas
de recompensas do Brasil, controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil,
anunciou no dia 14 de dezembro a
eleição do executivo André Fehlauer
como novo diretor presidente da
companhia.

O executivo André Fehlauer tem
cerca de 20 anos de experiência no
setor de cartão de crédito e varejo financeiro, e nos últimos 7 anos atuou
na Smiles, tendo iniciado sua trajetória na companhia como diretor de
produtos, com atuação nas áreas de
CRM, experiência do cliente, atendimento e estratégias de vendas, alcançando a posição de presidente da
Smiles Brasil. Anteriormente, acumulou passagens em grandes empresas
do setor financeiro.
"O processo de escolha do CEO
da Livelo foi bastante criterioso por
parte do Conselho da companhia
e estamos felizes e confiantes no
nome do André para esse importante desafio", segundo Marcelo
Noronha, presidente do conselho da
empresa.

A Livelo é uma das principais
empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões
de clientes e dezenas de empresas
parceiras em seu site para resgate de
produtos com pontos ou acúmulo de
pontos a partir de compras online.
Tem uma agência de viagens online
para resgate de passagens, hotéis,
pacotes e outros com pontos ou para
compras em reais, que somam mais
pontos. Atua também na frente B2B,
com soluções que auxiliam empresas
de qualquer setor a potencializar seu
negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes
ou vender mais.
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Melhor que
ser premiado,
é ser reconhecido
por você.
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.

hermespardini.com.br
grupopardini.com.br

(31) 3228-6200
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KARLA BRASIL
Brasil Recursos Industriais
Cliente BDMG

MAIS DE R$ 4 BILHÕES
EM FINANCIAMENTOS
DURANTE A PANDEMIA.

Todo crédito para o
desenvolvimento.

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

BDMG. NOVAS IDEIAS PARA O DESENVOLVIMENTO.

