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O Hermes Pardini é, mais uma vez, destaque do 
XXIII Prêmio Minas - Desempenho Empresarial 
- Melhores e Maiores - Mercado Comum 
2020/2021 e está listado no XXV Ranking de 
Empresas Mineiras. Além disso, o Hermes Pardini 
foi selecionado entre as 50 maiores e melhores 
empresas de Minas, na categoria EMPRESAS 
EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS - SAÚDE.

Cada premiação que recebemos nos orgulha 
por sabermos que o cuidado que temos para te 
atender é reconhecido também pelo mercado. 
Seguimos trabalhando para retribuir a sua 
confiança com serviços cada vez melhores. 
Sempre que precisar, conte com a gente.

Hermes Pardini.
Faz bem ter com quem contar.

  Melhor que 
    ser premiado, 
é ser reconhecido 
     por você.

(31) 3228-6200hermespardini.com.br
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FMI divulga novas projeções para a 
economia mundial e reduz o crescimento 
do PIB brasileiro para 0,3% em 2022

O Fundo Monetário Internacional 
– FMI ajustou seu cenário tanto para 
as economias avançadas (-0,6 ponto 
percentual para 3,9%), como as eco-
nomias emergentes (-0,3 pp, para 
4,8%). Os maiores ajustes foram nos 
EUA (-1,2 pp para 4,0%), Alemanha 
(-0,8 pp para 3,8%), China (-0,8% pp 
para 4,8%), Brasil (1,2 pp para 0,3%) 
e México (-1,2% para 2,8%). 

Os principais motivos para a ex-
pectativa de menor crescimento da 
economia são as restrições à mobili-
dade em vários países por causa da 
nova variante omicron do vírus da 
Covid-19, a elevada taxa de inflação, 
resultante da dos altos preços da 
energia e dos problemas na cadeia 
de oferta global e  o enfraquecimento 
do setor imobiliário chinês e o lento 
crescimento do consumo privado. 

Os técnicos do FMI esperam que 
a inflação ainda persista em elevado 
patamar neste ano, mas com tendên-
cia de desaceleração. Este cenário 
contempla continuidade das expec-
tativas ancoradas, aperto da política 
monetária, balanceamento da de-
manda  entre bens e serviços e a gra-
dual melhora das cadeias produtivas 
globais. Para este ano, o Fundo proje-
ta uma variação de 3,9% da inflação 
dos países desenvolvidos e 5,9% para 
as economias emergentes. Para 2023, 
suas projeções para estas regiões são 
2,1% e 4,7%, respectivamente.

Em nota divulgada no dia 25 de 
janeiro o FMI – Fundo Monetária afir-
ma que “a economia global entra em 
2022 em uma posição mais fraca do 
que o esperado anteriormente. À me-
dida que a nova variante Omicron CO-
VID-19 se espalha, os países reimpõem 
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as restrições de mobilidade. O aumen-
to dos preços da energia e as interrup-
ções no fornecimento resultaram em 
uma inflação mais alta e mais ampla 
do que o previsto, principalmente nos 
Estados Unidos e em muitos mercados 
emergentes e economias em desenvol-
vimento. A retração em curso do setor 
imobiliário da China e a recuperação 
mais lenta do que o esperado do con-
sumo privado também têm perspecti-
vas de crescimento limitadas.

Espera-se que o crescimento global 
modere de 5,9% em 2021 para 4,4% 
em 2022 – meio ponto percentual me-
nor para 2022 do que no World Eco-
nomic Outlook (WEO) de outubro do 
ano passado, refletindo amplamente as 
reduções previstas nas duas maiores 
economias. Uma suposição revisada 
removendo o pacote de política fiscal 
Build Back Better da linha de base, a re-
tirada antecipada da acomodação mo-
netária e a contínua escassez de oferta 
produziram uma revisão para baixo de 
1,2 ponto percentual para os Estados 
Unidos. Na China, as interrupções in-
duzidas pela pandemia relacionadas à 
política de tolerância zero COVID-19 e o 
estresse financeiro prolongado entre os 
promotores imobiliários induziram um 
rebaixamento de 0,8 ponto percentual. 
Espera-se que o crescimento global de-
sacelere para 3,8% em 2023. Embora 
isso seja 0,2 ponto percentual maior do 
que na previsão anterior.

Espera-se que a inflação elevada 
persista por mais tempo do que o 
previsto no WEO de outubro passa-
do, com interrupções contínuas na 
cadeia de suprimentos e altos preços 
de energia continuando em 2022. 
Assumindo que as expectativas de in-
flação permaneçam bem ancoradas, a 
inflação deve diminuir gradualmente 
à medida que os desequilíbrios entre 
oferta e demanda diminuam em 2022 
e a política monetária nas principais 
economias responda.

Os riscos para a linha de base global 
estão inclinados para baixo. O surgimen-
to de novas variantes do COVID-19 pode 
prolongar a pandemia e induzir novas 

perturbações econômicas. Além disso, 
interrupções na cadeia de suprimen-
tos, volatilidade dos preços da energia 
e pressões salariais localizadas signifi-
cam que a incerteza em torno da infla-
ção e dos caminhos das políticas é alta. 
À medida que as economias avançadas 
elevam as taxas de juros, podem surgir 
riscos para a estabilidade financeira e 
os fluxos de capital, moedas e posições 
fiscais dos mercados emergentes e eco-
nomias em desenvolvimento – especial-
mente com os níveis de dívida aumen-
tando significativamente nos últimos 
dois anos. Outros riscos globais podem 
se cristalizar à medida que as tensões 
geopolíticas permanecem altas, e a 
emergência climática em curso significa 
que a probabilidade de grandes desas-
tres naturais permanece elevada.

Com a pandemia continuando a se 
manter, a ênfase em uma estratégia de 
saúde global eficaz é mais saliente do 
que nunca. O acesso mundial a vacinas, 
testes e tratamentos é essencial para 
reduzir o risco de outras variantes pe-

rigosas do COVID-19. Isso requer maior 
produção de suprimentos, bem como 
melhores sistemas de entrega no país 
e distribuição internacional mais justa. 
A política monetária em muitos países 
precisará continuar em um caminho 
restritivo para conter as pressões in-
flacionárias, enquanto a política fiscal 
– operando com espaço mais limitado 
do que no início da pandemia – pre-
cisará priorizar os gastos sociais e de 
saúde, concentrando o apoio nos mais 
afetados. Nesse contexto, a coopera-
ção internacional será essencial para 
preservar o acesso à liquidez e agilizar 
reestruturações ordenadas da dívida, 
quando necessário”.

As projeções do FMI de uma expan-
são de apenas 0,3% do PIB brasileiro 
em 2022 – o que significa uma queda 
do PIB per capita do país de 0,4%, es-
tão absolutamente em linha com as ex-
pectativas do mercado financeiro brasi-
leiro, como revela o Relatório Focus do 
Banco Central do Brasil, divulgado no 
dia 24 de janeiro:

Relatório Focus – Banco Central do Brasil – 24.01.2022
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Os países candidatos devem con-
firmar sua adesão aos valores, visão e 
prioridades refletidos na Declaração 
de Visão do 60º Aniversário da OCDE 
e na Declaração do Conselho Ministe-
rial, adotada no ano passado.   Entre os 
seus principais pontos se destacam a 
preservação da liberdade individual, 
os valores da democracia, o estado de 
direito e a proteção dos direitos huma-
nos, e o valor de economias de merca-
do abertas, comerciais, competitivas, 
sustentáveis e transparen-
tes. Os membros da OCDE 
assumem o compromisso 
de promover o crescimen-
to econômico sustentável 
e inclusivo e seus objetivos 
para combater as mudan-
ças climáticas, incluindo 
deter e reverter a perda 
de biodiversidade e o des-
matamento. O Conselho 
da OCDE estabelecerá os 
termos, as condições e o 
processo de adesão. Este 
incluirá uma avaliação ri-
gorosa e aprofundada por 
mais de 20 comitês téc-
nicos, do alinhamento do 
país candidato com as nor-
mas, políticas e práticas da 
OCDE. As revisões técnicas 
abrangem vários temas, 
como de áreas políticas, e se concen-
trarão em questões prioritárias, in-
cluindo comércio e investimento aber-
tos, progresso na governança pública, 
integridade e esforços anticorrupção, 
bem como a proteção efetiva do meio 
ambiente e ação sobre o clima. Tam-
bém serão necessárias mudanças na 
legislação, política e práticas dos paí-
ses candidatos para alinhá-los com os 
padrões e melhores práticas da OCDE. 

No caso do Brasil, o governo terá de 
aperfeiçoar suas políticas tributária e 
de proteção ao meio ambiente. 

Uma decisão final deverá ser to-
mada por unanimidade de todos os 
países membros da OCDE no Conselho 
da entidade. Não há prazo para a con-
clusão dos processos de adesão. Ge-
ralmente, o processo demora de três 
a quatro anos. Entretanto, no caso do 
Brasil, aprovação pode ocorrer   mais 

rapidamente, pois já está adiantado 
em relação ao alinhamento aos pa-
drões da OCDE. O Brasil fez a solici-
tação de adesão à entidade em 2017, 
ainda no governo de Michel Temer. 

Segundo o secretário de Assuntos 
Econômicos Internacionais do Minis-
tério da Economia, Erivaldo Gomes, 
o governo assumiu compromisso de 
zerar as alíquotas do IOF sobre ope-

rações de câmbio, de forma gradativa, 
até 2029. A renúncia fiscal acumulada 
até 2029, segundo cálculos da Receita 
Federal, é de R$ 7 bilhões. De acordo 
com Gomes, o presidente Bolsonaro 
assinará o decreto com as mudan-
ças até março. A aprovação da nova 
legislação cambial vai ao encontro 
dos requisitos da OCDE. A redução 
do IOF será feita por etapas. Na pri-
meira etapa, que inclui o IOF sobre 
captações de empréstimos com pra-

zo médio de até 180 dias, 
contratadas diretamente 
ou via emissão de títulos 
no mercado internacional, 
a previsão é de redução 
da taxa de 6% em vigor 
no ano passado para 0% 
ainda em 2022. Na segun-
da, que envolve as transa-
ções cambiais relativas a 
obrigações de emissores 
de cartões de crédito ou 
débito, aquisição de che-
ques de viagem e cartões 
pré-pagos internacionais, 
haverá um escalonamen-
to com início em 2023, 
quando a alíquota cairia 
de 6,38% para 5,38% e 1 
ponto porcentual a cada 
ano até 2027. Em 2028, 
não existiria mais cobran-

ça. Na terceira etapa, de aquisição de 
moedas estrangeiras em espécie no 
Brasil e taxas de câmbio sobre trans-
ferência de fundos de residentes no 
Brasil para suas contas no exterior, 
a alíquota permanecerá nos atuais 
1,10% até 2027 e será zerada no ano 
seguinte. Na última etapa, as demais 
transações cambiais pagarão o IOF 
0,38% até 2028, sendo anulada ape-
nas em 2029.

OCDE avalia ingresso 
do Brasil 
Seis países foram convidados pela OCDE a iniciarem o processo de seleção para uma 
vaga na entidade. São eles: Argentina, Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia
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Fortuna dos mais ricos dobrou desde o início 
da pandemia, diz relatório da Oxfam
Renda de 99% das pessoas caiu, e 160 milhões foram empurradas para a pobreza; 
patrimônio de bilionários registrou 'aumento sem precedentes'

A fortuna dos dez homens mais 
ricos do mundo dobrou desde o iní-
cio da epidemia, segundo um relató-
rio divulgado no dia 17/01 pela ONG 
Oxfam. O documento também revela 
que a renda de 99% das pessoas caiu 
e 160 milhões foram empurradas 
para a pobreza, o que evidencia "as 
desigualdades econômicas, de gênero 
e raciais, que destroem o mundo."

De acordo com o relatório inti-
tulado "As desigualdades matam", a 
fortuna acumulada de todos os bilio-
nários registrou "um aumento sem 
precedentes" de US$ 5 trilhões, che-
gando, no total, a US$ 13,8 trilhões. 
De acordo com a revista Forbes, as 
dez pessoas mais ricas do mundo são 
Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Ama-
zon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill 
Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg 
(Meta/Facebook), Waren Buffett 
(Berkshire Hathaway) e Larry Ellison 
(Oracle).

Segundo a ONG, é possível vencer 
a pobreza impondo taxas progressi-
vas. A Oxfam também recomenda a 
quebra das patentes das vacinas. Em 
entrevista à RFI, Quentin Parinello, 
porta-voz da Oxfam na França, expli-
cou que na África, sem apoio dos go-

vernos, a crise sanitária piorou ainda 
mais a situação das classes menos 
abastadas. "No continente africano, a 
precariedade aumentou ainda mais. 
Podemos observar que a retomada 
econômica é bem mais proeminente 
nos países desenvolvidos do que na 
África, e isso tem, naturalmente, uma 
relação com o acesso às vacinas", de-
clarou.

Os recursos públicos usados para 
apoiar setores atingidos pela crise 
sanitária acabaram beneficiando os 
mais ricos, ressalta o representante 
da Oxfam. "Se pegarmos o exemplo 
da França, a fortuna dos bilionários 
cresceu € 236 bilhões durante a crise 
e isso não está relacionado à ativida-
de econômica das empresas, mas ao 
apoio do governo em resposta à crise, 
que injetou bilhões de euros no mer-
cado financeiro", salienta.

"Se observarmos a história, exis-
tem casos que mostram que, se ado-
tarmos a boa política, financiando 
mais o setor público e a proteção 
social, podemos lutar contra as desi-
gualdades. Elas não são uma fatalida-
de, são o resultado de escolhas polí-
ticas. É financiando modelos sociais 
mais protetores, e os financiando com 
impostos progressivos, que seremos 
capazes de lutar de maneira durável 
contra as desigualdades".

Fonte: OperaMundi – 17.01.2022
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Ranking dos 10 países com os maiores 
salários mínimos do mundo
Pesquisa revela ranking de salário mínimo dos países

O Brasil é o segundo país com o me-
nor salário mínimo na lista de países da 
OCDE (Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico), fican-
do somente à frente do México.

É o que revela um estudo divul-
gado pela plataforma de descontos 
CupomValido.com.br que reuniu dados 
da OCDE e World Bank sobre a remune-
ração dos trabalhados no mundo.

As legislações referentes aos sa-
lários mínimos são relativamente no-
vas em todos os países do globo. Em 
sua grande maioria foram lançadas 
somente no século 20.

A Nova Zelândia foi o primeiro 
país do mundo a implementar a lei 
de salário mínimo, em 1894. Enquan-
to os Estados Unidos aprovaram a 
lei somente em 1938. Atualmente os 
Estados Unidos não estão nem entre 
os dez países com os maiores salários 
mínimos do mundo.

SALÁRIO MÍNIMO DO  
BRASIL E NO MUNDO

A pesquisa utilizou o dólar como 
moeda base, e os salários foram ajusta-
dos pela paridade do poder de compra.

O salário mínimo médio no Brasil, 

foi de US$ 2,2 por hora. Ao considerar 
somente os países da América Latina, 
o Brasil fica atrás do Chile (U$3,3/
hora) e Colômbia (US$ 2,9/hora).

Na ponta oposta, a Austrália é o 
país com o maior salário mínimo do 
mundo, com o valor de US$ 12,9 por 
hora, quase 6x a mais que no Brasil.

Apesar de um salário maior, a 
quantidade de horas trabalhadas é 
menor que no Brasil. Na média, os 
australianos trabalham 38 horas por 
semana. Um outro benefício, é que os 
trabalhadores recebem a contribui-
ção chamada de superannuation, que 
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soma um valor adicional de 9,5% para 
aposentadoria de cada trabalhador.

QUANTIDADE DE HORAS 
TRABALHADAS

Apesar de ter um dos menores sa-
lários mínimos, o México é o país em 
que o trabalhador tem a maior carga 
horária. No ano, são totalizadas 2.124 
horas trabalhadas. Em 28,7% dos 
casos, os trabalhadores mexicanos 

ficam mais de 50 horas por semana 
nos escritórios.

Para efeito de comparação, no 
Brasil a média é de 39,5 horas traba-
lhadas por semana. Porém, esta me-
nor carga horária semanal, não se re-
sume em maior tempo livre. O tempo 
gasto no transporte ao trabalho, afeta 
a quantidade de horas livres do bra-
sileiro. Na média, o brasileiro passa 
menos tempo fora do trabalho do que 

a maioria dos países - 14,6 horas são 
reservadas para comer, dormir e se 
socializar, em comparação com a mé-
dia dos países da OCDE de 15 horas.

No caso da China, um fato curio-
so é que apesar de oficialmente o 
país adotar uma jornada de 40 ho-
ras semanais, existe o chamado "sis-
tema 996". Praticado por algumas 
empresas, especialmente na área 
de tecnologia, o sistema possui este 
nome pois o trabalhador inicia às 9 
da manhã e finaliza somente às 9 da 
noite, numa rotina que dura 6 dias 
na semana. No total são trabalhadas 
72 horas por semana, mais de 80% 
em comparação com as 39,5 horas 
semanais no Brasil.

Fonte: OCDE, 
CupomValido.
com.br,  
World Bank
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Estudo da Kantar aponta que inflação é o principal impedimento 
para a volta do consumo na América Latina

Brasil deve levar dois anos ou mais 
para retomar economia aos níveis 
pré-pandêmicos. Alta nos preços  
impacta cesta básica

Argentina, Brasil, Colômbia e 
Peru, altamente impactados pela 
inflação e pelo desemprego, podem 
levar dois anos ou mais para retor-
nar aos níveis econômicos de 2019. 
A constatação faz parte do estudo 
Consumer Insights, realizado pela 
Kantar, líder em dados, insights e 
consultoria.

A empresa separou outras nações 
do continente em dois grupos, de 
acordo com a expectativa de retoma-
da econômica de cada uma delas. O 
Chile é o único país da América Latina 
que recuperou, em 2021, o PIB per 
capita nos níveis pré-pandêmicos. Já 
Equador, México e os países Améri-
ca Central, em que as economias são 
mais dolarizadas, demonstraram re-
sultados de uma possível recupera-
ção já em 2022. 

A inflação é o fator que mais pres-
siona a retomada do consumo de for-
ma geral, uma vez que os preços no 
continente atingiram os níveis mais 
altos dos últimos cinco anos. Argen-
tina, seguida por Brasil e México, são 
os países com os maiores aumentos 
na região.

A alta nos preços impacta, princi-
palmente, os itens da cesta básica. De 
acordo com a Kantar, a maior parte 
dos gastos das famílias latino-ame-
ricanas é despendida com eles, com-
prometendo até 35% da renda das 
classes sociais mais baixas. Isso ocor-

re porque os alimentos são a priori-
dade e o setor apresentou inflação de 
19% no último ano.

Esse cenário se reflete em todos 
os países latinos. No entanto, apenas 
três deles não conseguiram manter o 
volume de consumo acima do que ti-
nham antes da pandemia: Argentina, 
Brasil e Colômbia.                                                                         

A Kantar é líder global em dados, 
insights e consultoria. Atuamos em 
mais de 90 mercados e somos a empre-
sa que mais entende como as pessoas 
pensam, sentem, compram, comparti-
lham, escolhem e veem. Ao combinar 
nossa experiência sobre o conhecimen-
to humano com tecnologias avançadas, 
ajudamos nossos clientes a entender as 
pessoas e inspirar crescimento.
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Arrecadação federal cresceu 
17,4% em 2021

Segundo a Secretaria 
da Receita Federal (SRF), 
a arrecadação federal total 
atingiu R$ 1.957,1 bilhão em 
2021, correspondendo a um 
aumento real de 17,36% em 
relação ao exercício anterior. 

Contribuiu para esse 
forte resultado, a recupera-
ção da economia, que cres-
ceu algo em torno de 4,5%, 
a maior demanda por bens 
que são mais tributados, en-
tre outros fatores.

 O acumulado do ano foi 
positivo na abertura de to-
dos os principais tributos, 
com elevados crescimentos 
em IOF (+106,3%), após 
recomposição da alíquota 
em 2021, imposto de im-
portação (+25,1%), CSLL 
(+28,8%) e Imposto de Ren-
da (+18,4%). 

Segundo apuração da 
Receita Federal, ao menos 
R$ 42 bilhões foram arreca-
dados de forma atípica nas 
rubricas de IRPJ/CSLL ao 
longo de 2021.

Fonte: O Globo – 26.01.2022



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS1 2 EDIÇÃO 300FEVEREIRO 2022
MERCADOCOMUM

Fonte: Estado de Minas – 12.01.2022
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Um estudo realizado pelo Instituto 
Doméstica Legal mostrou que o empre-
go doméstico perdeu 826 mil postos de 
trabalho nos dois anos de pandemia, 
uma diminuição de 13,26%. Houve 
uma pequena recuperação no final do 
ano passado, mas além de não chegar 
ao patamar de 2019, não teve uma re-
tomada de empregos com carteira as-
sinada. Nos últimos meses do ano pas-
sado a informalidade aumentou 4,25%, 
passando de 71,39% em 2019 para 
75,64% em 2021. O estudo foi realiza-
do com base na comparação da PNAD 
do IBGE do 4º. Trimestre de 2019 com 
o 3º. Trimestre de 2021.

Além do estudo Brasil, o Instituto 
fez também um levantamento dos Es-
tados do Rio e de São Paulo, que pos-
suíam um maior número de emprega-
dos domésticos com carteira assinada.

Comparando a PNAD do 3º. Tri-
mestre/2021 com a PNAD do 4º. 
Trimestre de 2019 antes da pande-
mia da COVID-19:

1 – Brasil

Conforme demonstrativo do anexo 1, o 
Brasil perdeu 826.000 postos de trabalho 
no emprego doméstico, equivalente 
a uma diminuição de 13,36%. Outros 
pontos negativos foram:

1.1 - Aumento da 
INFORMALIDADE, passando  
de 71,39% para 75,64%, um 
aumento de 4,25%;

1.2 -- Diminuição de 
FORMALIDADE, passando de 
28,61% para 24,36%, uma 
diminuição de 4.25%.

Em resumo, o 3º. Trimestre de 2021 
em relação ao 4º. Trimestre de 
2019, foi bem negativo com a perda 
de 826.000 postos de trabalho e o 
aumento da Informalidade.

2 - Estado de São Paulo

Conforme demonstrativo do anexo 2, 
o estado de São Paulo perdeu 270.000 
postos de trabalho no emprego 
doméstico, equivalente a uma 
diminuição de 17,58%. Outros  
pontos negativos foram:

1.1 - Aumento da 
INFORMALIDADE, passando 
de 65,50% para 71,09%, um 
aumento de 5,59%;

1.2 - Diminuição de 
FORMALIDADE, passando de 

Emprego doméstico informal  
no Brasil sofre efeitos da pandemia  
e atinge 75,6% da categoria

Segundo estudo do 
Instituto Doméstica 
Legal, o Brasil perdeu 
826 mil postos de 
trabalho. Os estados  
de São Paulo e Rio  
de Janeiro foram 270 
mil e 71mil perdas 
respectivamente  
em 2020 e 2021
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34,50% para 28,91%, uma 
diminuição de 5,59%.

Em resumo, o 3º. Trimestre de 2021 
em relação ao 4º. Trimestre de 
2019, foi bem negativo com a perda 
de 270.000 postos de trabalho e o 
aumento da Informalidade, que  
foi maior que a média Brasil.

3 - Estado do Rio de Janeiro

Conforme demonstrativo do anexo 
3, o estado do Rio de Janeiro perdeu 
71.000 postos de trabalho no emprego 
doméstico, equivalente a uma 
diminuição de 13,32%. Outros  
pontos negativos foram:

1.1 - Aumento da 
INFORMALIDADE, passando 
de 72,42% para 77,92%, um 
aumento de 5,50%;

1.2 - Diminuição de 
FORMALIDADE, passando de 
27,58% para 22,08%, uma 
diminuição de 5,50%.

Em resumo, o 3º. Trimestre de 2021 
em relação ao 4º. Trimestre de 
2019, foi bem negativo com a perda 
de 71.000 postos de trabalho e o 
aumento da Informalidade, que foi 
maior que a média Brasil.

      Fonte: Instituto Doméstica Legal
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Indústria inicia 2022 menos confiante
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou 0,7 ponto 
em janeiro de 2022, revertendo avanço em dezembro de 2021.  
É o pior resultado do mês de janeiro nos últimos 5 anos

O Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI), da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), 
caiu 0,7 ponto em janeiro de 2022 em 
relação a dezembro de 2021, passan-
do de 56,7 pontos para 56 pontos. O 
recuo reverte o avanço da confiança 
registrado na comparação entre no-
vembro e dezembro do ano passado, 
também de 0,7 ponto. O ICEI varia en-
tre 0 e 100, tendo uma linha de cor-
te em 50 pontos. Dados acima de 50 
indicam confiança e abaixo, falta de 
confiança. Foram entrevistadas 1.209 
empresas entre 3 e 7 de janeiro.

 Além de menos otimista que no 
final de 2021, o empresário também 
inicia 2022 menos esperançoso do 
que em outros anos. O ICEI de janei-
ro deste ano é inferior ao registrado 

nos mesmos meses de 2018 a 2021. O 
indicador ficou em 60,9 pontos em ja-
neiro do ano passado e em 65,3 pon-
tos em janeiro de 2020.

Os resultados se devem à frustra-
ção de expectativas diante do alto grau 
de incertezas do cenário econômico 
em 2022, influenciado pelo aumento 
de casos de Covid-19, na avaliação do 
gerente de Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo. No fim do ano pas-
sado, por outro lado, havia uma espe-
rança de melhora do ambiente econô-
mico com a virada do ano.

“O avanço da contaminação no 
Brasil, que tem levado ao afastamen-
to de funcionários, assim como restri-
ções adotadas por alguns países devi-
do ao recrudescimento da pandemia, 

mina a confiança de uma continuida-
de da retomada econômica e norma-
lização do acesso a insumos”, afirma 
Azevedo.

Dentro dos componentes do 
ICEI, o Indicador das Condições Atu-
ais recuou 0,4 ponto e ficou em 49,6 
pontos. Por estar abaixo da linha di-
visória de 50 pontos, isso revela uma 
mudança de neutra para negativa na 
percepção dos empresários das con-
dições atuais na comparação com os 
últimos seis meses.

Quanto aos próximos seis meses, 
os entrevistados estão otimistas, po-
rém menos que em dezembro. O Ín-
dice de Expectativas recuou 0,9 ponto 
na comparação entre os dois meses, 
ficando em 59,2 pontos. 
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Empresário inicia 2022 com confiança 
menor do que em 2021
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) – Resultados Setoriais 
mostrou que a maior parte dos 29 setores pesquisados está menos confiante 
em janeiro deste ano do que no mesmo período de 2021

O Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI) – Resultados 
Setoriais, da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), mostra que, em 
janeiro de 2022, 28 dos 29 setores da 
indústria considerados estão confian-
tes. No entanto, em 24 deles a con-
fiança é menor em janeiro deste ano 
do que em janeiro de 2021. Foram 
entrevistadas 2.244 empresas entre 3 
e 14 de janeiro de 2022.

 De acordo com o gerente de Aná-
lise Econômica da CNI, Marcelo Aze-
vedo, na comparação com janeiro de 
2019 e 2020, antes do início da crise 
sanitária todos os 29 setores da In-
dústria analisados registram menor 

confiança. Esse fato indica que a in-
dústria ainda não recuperou o nível 
de otimismo observado nos anos pré-
-pandemia. 

“A indústria teve uma atividade 
excepcionalmente forte em dezembro 
de 2020. Naquele ano, o consumo de 
produtos industriais aumentou, devi-
do ao auxílio emergencial e ao fato de 
as pessoas, que não podiam consumir 
alguns tipos de serviços, passarem a 
comprar bens industriais. Esse fato 
não se repetiu em dezembro de 2021 
e o persistente problema no mercado 
de insumos contaminou a confiança 
do empresário neste início de ano”, 
explica Marcelo Azevedo.

O setor de produtos de limpeza, 
perfumaria e higiene pessoal é o úni-
co que registra falta de confiança em 
relação à economia, com indicador de 
47,9 pontos. O índice varia de 0 a 100, 
com linha de corte em 50 pontos, em 
que  valores abaixo de 50 pontos indi-
cam falta de confiança. 

Apesar do menor otimismo na 
maior parte dos setores, oito seto-
res industriais registraram avanços 
de confiança em janeiro. As maiores 
altas foram nos setores Veículos au-
tomotores, reboques e carrocerias 
(+2,2 pontos), Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (+1,7 ponto) e Mó-
veis (+1,6 ponto).
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Falta e alto custo dos insumos continuam 
como principal problema da indústria
Pesquisa da CNI mostra que, pelo sexto trimestre seguido, o acesso 
à matéria-prima é um entrave para o industrial. Atualmente 
atinge 60% dos entrevistados

A Sondagem Industrial, pesquisa 
da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), mostra que a falta ou o 
alto custo das matérias-primas con-
tinua em primeiro lugar no ranking 
dos principais problemas das em-
presas industriais. Este problema é 
apontado por 60,6% dos industriais 
e ocupa o topo do ranking pelo sexto 
trimestre consecutivo. Foram entre-
vistadas 1837 empresas, sendo 769 
pequeno porte, 634 médio porte e 
434 de grande porte entre 3 e 14 de 
janeiro de 2022.

 Para o gerente de Análise Indus-
trial da CNI, Marcelo Azevedo, a fal-
ta de matéria-prima é um problema 
que parou de apresentar piora ao 
final de 2021. "Ainda é um problema 
muito grave, mas parou de piorar de-
pois de muitos trimestres. A percep-
ção dessa falta de matérias primas é 
ainda muito generalizada" avaliou.

A carga tributária, assinalada 
por 33,2% dos respondentes, ficou 
em segundo lugar entre os proble-
mas enfrentados pelo empresário 
no quarto trimestre de 2021. A baixa 
demanda interna, com 23,1% das as-
sinalações, é a terceira principal di-
ficuldade. Esse problema aumentou 
na percepção do empresariado e 3,7 
pontos percentuais na comparação 
entre terceiro e o quarto trimestre 
do ano passado.

PRODUÇÃO E EMPREGO 
INDUSTRIAL APRESENTAM  
QUEDA EM DEZEMBRO

A pesquisa também apontou 
queda da produção industrial entre 
novembro e dezembro de 2021. O 

índice de evolução da produção ficou 
em 43,3 pontos, resultado que está 
abaixo da linha divisória de 50 pon-
tos, que separa queda e crescimento 
da produção. A queda na passagem 
de novembro para dezembro é usu-
al para o período, mas em 2021 foi 
mais intensa que em 2020. 

Em dezembro, pela primeira vez 
no ano, o emprego industrial regis-
trou queda. O resultado, todavia, ain-
da supera em 1,9 ponto a média do 
mês de dezembro nos anos anterio-
res. Além disso, no mês a utilização 
da capacidade instalada foi de 68%, 
o que representa uma diminuição de 
quatro pontos percentuais na com-
paração com novembro.

OTIMISMO DOS EMPRESÁRIOS  

É MAIS MODERADO QUE O DO 
INÍCIO DE 2021

Os índices de expectativa de de-
manda, de exportação, de compras 
de matérias-primas e de número de 
empregados apresentaram peque-
nos aumentos no mês de janeiro, in-
dicando maior otimismo dos empre-
sários para o início de 2022. 

Todos os resultados continuam 
acima da linha de 50 pontos, o que 
indica expectativa de crescimento 
nos próximos seis meses. No en-
tanto, o otimismo é menor que em 
2021. Na comparação com o janeiro 
de 2020. O índice de expectativa de 
demanda caiu 2,7 pontos na compa-
ração de janeiro de 2022 com janeiro 
de 2021.
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Marco Legal do Câmbio moderniza 
e desburocratiza mercado nacional 
de investimentos
Nova lei simplifica acesso de investidores às carteiras 
internacionais, amplia segurança junto às instituições 
financeiras e protege a economia nacional

O Novo Marco Legal do Mercado 
de Câmbio Brasileiro, publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) no dia 
30/12/2021 poderá reduzir os riscos 
de dolarização na economia brasilei-
ra, por meio da simplificação do flu-
xo de capitais e da adoção de novas 
possibilidades de conversão do Real 
junto ao Dólar. Além disso, deverá 
facilitar o uso da moeda nacional em 
transações internacionais. A opinião 

é do especialista em câmbio, finanças 
e banking, Anderson Souza Brito.

“Além disso, a nova lei dá a opor-
tunidade para bancos e instituições 
financeiras brasileiras investirem no 
exterior, tendo seus recursos capta-
dos independentemente de serem 
oriundos do Brasil. Há ainda a pos-
sibilidade dos bancos autorizados 
a operarem no mercado de câmbio 

cumprirem ordens de pagamentos 
em Reais, ou ordens de titularidade 
de instituições domiciliadas com se-
des no exterior, mas mantidas no Bra-
sil, por meio de bancos estrangeiros”, 
complementou o especialista.

Conforme divulgado pela Agência 
Senado, a nova lei não altera nenhum 
tipo de tributação para envio e rece-
bimento de recursos cambiais, nem 
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os critérios para que a empresa possa 
exercer a atividade. O texto também 
não modifica a política monetária do 
país. Além disso, reforça que com-
pete ao Banco Central regulamentar 
quem pode deter conta em moeda 
estrangeira no Brasil e quais são os 
requisitos. O BC também pode pedir 
informações de residentes no Brasil 
para a compilação de estatísticas ma-
croeconômicas oficiais.

“O regulamento será editado 
pelo Banco Central do Brasil, mas é 
necessário ter uma grande atenção 
sobre essa transferência de respon-
sabilidade, devendo o cliente das 
instituições financeiras, seja pessoa 
física ou jurídica, cada vez mais se 
atentar sobre o correto enquadra-
mento de suas operações cambiais. 
Uma outra possibilidade importan-
te para o mercado brasileiro está 
relacionada à abertura de conta de 
moedas estrangeiras no país, sendo 
atribuição do Banco Central do Bra-
sil regulamentar essas contas e os 
requisitos e procedimentos necessá-
rios”, acrescentou Anderson.

A Agência reforça que, com a san-
ção da lei, várias atribuições do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) pas-
sam para o Banco Central, tais como 
a de regular operações de câmbio, 
contratos futuros de câmbio usados 
pelo Banco Central para evitar espe-
culação com o real (swaps) e a orga-
nização e fiscalização de corretoras 
de valores, de bolsa e de câmbio.

Há também a alteração do valor 
do limite em espécie para viagens 
internacionais para nos adequar aos 
padrões internacionais, passando de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 
US$ 10.000,00 (dez mil dólares dos 
Estados Unidos da América), ou seu 
equivalente em outras moedas. A Lei 
ainda prevê a negocia-
ção entre pessoas físicas 
de forma eventual e não 
profissional no valor li-
mite de até US$ 500.

Outro destaque importante da 
Lei estabelece que a instituição au-
torizada a operar no mercado de 
câmbio não poderá exigir do cliente 
documentos, dados ou certidões que 
estiverem disponíveis em suas bases 
de dados ou em bases de dados públi-
cas e privadas de acesso amplo. Essa 
mudança tem por objetivo simplificar 
o cadastro e/ou renovação dos clien-
tes, seja pessoa física ou jurídica, ou 
em processos de comprovação de 
documentos relacionados à operação 
cambial pretendida, o que facilitará e 
simplificará processos que duram em 
média cinco dias úteis para serem fi-
nalizados.

A nova lei exigirá das instituições 
financeiras adequações em seus nor-
mativos internos e procedimentos 
junto aos seus clientes para que haja 
o fiel cumprimento das obrigações 
e responsabilidades em seus papéis 
como empresas autorizadas a operar 
no mercado de câmbio. Quanto ao 
mercado de câmbio no Brasil, as no-
vas orientações procuram moderni-
zar os procedimentos, alinhando a re-
gulação com os países da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), sem alterações 
de tributos.

“A Lei estabelece que empresas 
que remetem dinheiro ao exterior 
a título de lucros, dividendos, juros, 
amortizações, royalties, assistência 
técnica científica, administrativa e 
semelhantes, dependem de prova do 
pagamento do imposto sobre a renda 
devido. Esse ponto pede que aguar-
demos a regulamentação do Banco 
Central do Brasil para que os proce-
dimentos sejam melhor esclarecidos, 
uma vez que havia a expectativa de 
que a Lei dispensasse a obrigatorie-
dade de registro da operação junto ao 
Banco Central”, concluiu.

Anderson Souza Brito é especialista 
em câmbio, finanças e banking. Forma-
do em Administração de Empresas, com 
MBA em Finanças e Banking, cursou In-
ternational Business Management pela 
Massachusetts Institute of Business 
(MIB). Atualmente, ele é CEO da Re-
vhram. A Revhram atua na assessoria e 
intermediação de operações cambiais. 
Traz soluções em câmbio e trade finan-
ce (exportação e importação). 
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Vendas do comércio encerram 2021 com 
alta de 4,9%, revela Serasa Experian
Segmento de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática 
foi principal responsável pelo aumento

O Indicador de Atividade do Co-
mércio da Serasa Experian, apontou 
aumento de 4,9% no acumulado anu-
al de 2021 em comparação ao ano 
anterior nas vendas do varejo físico 
brasileiro. Em 2020, foi registrada 
a maior retração de toda a série his-
tória do índice, iniciada em 2001 
e teve queda de 12,2%. De acordo 
com o levantamento, as vendas por 
segmento oscilaram e alguns setores 
apresentaram alta enquanto outras 
tiveram queda. A área de Móveis, 
Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos 
e Informática impulsionaram o índi-
ce e apresentou aumento de 9,5%, já 
a maior baixa foi em Combustíveis e 
Lubrificantes (7,9%). Confira os da-
dos completos nos gráficos abaixo:

 ANÁLISE ANO A ANO  
APONTA QUEDA EM 2021

Na análise anual (dez/20 x dez/21) 
o levantamento apontou queda de 
4,7% nas vendas do comércio brasilei-

ro. Durante todo o ano, esta foi a maior 
retração apresentada. Em relação aos 
segmentos, o único que apontou au-
mento foi o de Móveis, Eletrodomés-

ticos, Eletroeletrônicos e Informática 
(5,4%), os demais demonstraram re-
cuo, com destaque para Combustíveis e 
Lubrificantes, que caiu 15,6%.
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Vendas no varejo restrito sobem 0,6% 
entre os meses de outubro e novembro, 
mas registram queda de 4,2% na 
comparação interanual

De acordo com a Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC), do IBGE, divul-
gada no dia 14 de janeiro, o volume 
de vendas no varejo restrito subiu 
0,6% em novembro na comparação 
mensal dos dados dessazonalizados. 
O resultado foi melhor que a media-
na das projeções do mercado, que 
apontava estabilidade, e variavam de 
uma queda de 2,8% a uma elevação 
de 0,4% no período. Dentre os desta-
ques, as vendas foram puxadas para 
cima, sobretudo, pelo segmento de 
“Super e hipermercados”, que subiu 
0,8% no mês. Na contramão, “Móveis 
e eletrodomésticos”, “Tecidos, ves-
tuário e calçados” e “Combustíveis e 
lubrificantes” apontaram queda de 
2,3%, 1,9% e 1,4%, respectivamen-
te. Por outro lado, na comparação 
interanual foi observada uma retra-
ção de 4,2%, que contribuiu para a 
desaceleração dos resultados acu-
mulados. No ano e no acumulado em 
12 meses, o crescimento passou de 
2,6% para 1,9%.

A desaceleração do crescimento 
nas vendas varejistas já era esperada 
pelos economistas da Boa Vista, dado 
que o seu indicador de Movimento do 
Comércio havia registrado queda de 
2,8% em novembro na comparação 
interanual. Dentre as razões disso, a 
redução da confiança observada em 
novembro tanto de consumidores 
quanto de comerciantes, e, sobre-
tudo, a falta do auxílio emergencial, 
pago até o mês de outubro, pesaram 
sobre a decisão e sobre o orçamento 
das famílias. Tanto que, os consumi-
dores se mostraram mais cautelosos 
durante a Black Friday e optaram 
mais por itens básicos, deixando um 
pouco de lado aqueles outros itens, 

costumeiramente, mais desejados e 
de maior valor, como aparelhos ele-
trônicos e eletrodomésticos.

Segundo os economistas da Boa 
Vista, esse cenário é um presságio 
dos números referentes ao mês de 
dezembro que ainda serão divulga-
dos. Com inflação e juros mais ele-
vados, menos auxílios e confiança, a 
tendência de desaceleração na curva 
de longo prazo tende a se manter, de 
modo que o varejo deve encerrar o 
ano de 2021 com crescimento próxi-
mo a 1,5%.

A Boa Vista, empresa brasileira 

de inteligência analítica, foi criada 
em 2010 a partir do SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), o pri-
meiro banco de dados do país, conso-
lidando-se como referência no apoio 
à tomada de decisão em todas as fases 
do ciclo de negócio.

É precursora do Cadastro Positivo 
e no propósito de incluir consumido-
res no mercado de crédito, apoiando-
-os na construção de um relaciona-
mento sustentável com as empresas 
credoras, por meio da disponibiliza-
ção de informações de educação fi-
nanceira e serviços gratuitos em seus 
canais oficiais
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Emplacamentos de veículos crescem 10,5% 
em 2021 e projeções apontam para aumento 
de mais de 5% em 2022
Ano foi de recuperação, para quase todos os segmentos automotivos, com destaque 
para Caminhões, Motocicletas e Implementos Rodoviários. A falta de componentes, 
como os semicondutores, continuou afetando a oferta da indústria

De acordo com dados da FE-
NABRAVE – Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automo-
tores, em dezembro de 2021, todos 
os segmentos automotivos tiveram 
alta em relação ao mês anterior. Com 
isso, o setor, como um todo, registrou 
337.623 emplacamentos de veículos, 
volume 13,99% superior a novembro.

Na comparação com dezembro de 

2020, houve retração de pouco mais 
de 7%. No ano de 2021, o acumulado 
atingiu 3.497.077 unidades de veí-
culos zero km comercializados, num 
crescimento de 10,57% sobre 2020.

“Os números estão bem próximos 
aos divulgados em nossas últimas 
projeções. O ano de 2021 foi comple-
xo, em diversos aspectos. Ainda vive-
mos uma crise global, de abasteci-

mento de insumos e componentes na 
indústria, e novos desafios têm surgi-
do para o setor, como os constantes 
aumentos nas taxas de juros, que vêm 
impactando nos financiamentos. Ain-
da assim, conseguimos fechar o ano 
de 2021 com o 12º melhor resultado, 
desde 1957”, afirma José Maurício 
Andreta Júnior, Presidente da FENA-
BRAVE, recém-eleito para o triênio 
2022-2024.
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Tabela de emplacamentos de veículos em 2021

Com quase 12 mil unida-
des emplacadas em dezembro, 
o segmento de Caminhões foi o 
que registrou a maior alta de 
emplacamentos, de todo o setor 
automotivo, em 2021. “O volu-
me de transações estabilizou em 
um patamar alto. Além disso, 
há muitas unidades já comer-
cializadas, no ano passado, que 
ainda devem ser entregues nos 
próximos meses”, diz Andreta Jr.

Apesar de bastante afetados 
pela instabilidade na produção, os 
segmentos terminaram o ano com 
crescimento em relação a 2020. No 
entanto, segundo Andreta Jr., a alta 
poderia ter sido maior, não fosse a 
crise global de abastecimento de 
componentes. “Nosso mercado ti-
nha potencial para absorver cerca 
de 20% mais veículos do que os co-
mercializados no ano passado”, diz. 
“A boa notícia é que, em dezembro, 

a indústria conseguiu finalizar mui-
tos veículos que estavam à espera de 
componentes”. 

O crédito, para esses segmentos, 
apresenta um índice de aprovação 
de 68%, mas o ligeiro aumento da 
inadimplência, nos últimos meses, e 
as elevações nas taxas de juros são 
pontos de atenção. “As instituições 
financeiras têm se mostrado mais se-
letivas na liberação de crédito”, pon-
dera o Presidente da FENABRAVE.

Automóveis e Comerciais leves Caminhões
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Segmento que registrou, em 2021, o maior volume de 
sua série histórica. “Em 2013, quando havia apresentado o 
seu melhor resultado, até então, foram emplacadas cerca 
de 70 mil unidades. Em 2021, foram mais de 90 mil im-
plementos rodoviários comercializados, num aumento de, 
aproximadamente, 30%”, afirma Andreta Jr., lembrando 
que esses veículos acompanham a demanda de Caminhões.

Obs.: Por não serem emplacados, tratores e má-
quinas agrícolas apresentam dados com um mês de 
defasagem, pois dependem de levantamentos junto 
aos fabricantes. 

Apesar da queda, registrada em novembro/2021, os 
segmentos mantiveram o ritmo de recuperação ao longo 
do ano. “As vendas de Tratores e Máquinas Agrícolas esta-
vam em um patamar bastante alto. Então, é natural que 
estes ajustes aconteçam” , analisa José Maurício Andreta Jr.

Implementos Rodoviários

Tratores e Máquinas Agrícolas

Este segmento vai, aos poucos, recuperando o mer-
cado, perdido durante a pandemia e deverá ser favore-
cido por programas de transporte público, como o Cami-
nho da Escola, do Governo Federal, ao longo de 2022. “O 
segmento oscilou bastante, durante o ano, mas tivemos 
os dois últimos meses de 2021 com altas acima de dois 
dígitos”, analisa o novo Presidente da FENABRAVE.

A comercialização de motocicletas zero km continua 
aquecida e as montadoras têm conseguido reduzir o tempo 
de entrega que, hoje, está na média de 30 dias. “Em meados 
do ano passado, os compradores aguardavam até 120 dias 
para receber suas Motocicletas” , lembra Andreta Jr.

Apesar da redução da espera, o crédito apresentou 
piora no índice de aprovações, em dezembro, quando 
apenas 35% das propostas de financiamentos foram 
concedidas, contra 48% em novembro.

Ônibus

Motocicletas
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Preço da gasolina no Sudeste 
subiu 43% em 2021
Rio de Janeiro comercializou a gasolina mais cara do país, a R$ 7,282

O mais recente levantamento do 
Índice de Preços Ticket Log (IPTL) 
mostrou que o preço da gasolina co-
mercializada na Região Sudeste em 
dezembro de 2021 é 43% superior 
ao preço médio registrado no mês de 
janeiro. No início de 2021, o combus-
tível foi encontrado nas bombas a R$ 
4,838, menor média dentre os onze 
meses. Já no fechamento do ano, a ga-
solina foi comercializada a R$ 6,949 
nos postos de abastecimento.

No Rio de Janeiro, o litro da gaso-
lina foi encontrado a R$ 7,282, maior 
média do País. Os postos cariocas 
também comercializaram as maiores 
médias entre os quatro Estados da 
Região para a gasolina e para o etanol, 
a R$ 6,353 e R$ 7,282.

Já os postos paulistas apresen-
taram o menor preço médio do país 
para o etanol, a R$ 5,078. Entre os 
quatro Estados da Região, São Paulo 
também se destacou com as menores 
médias para o diesel comum e o S-10, 
para a gasolina e para o etanol, a R$ 
5,309, R$ 5,394, R$ 5,078 e R$ 6,432 
respectivamente. O etanol apresen-
tou um recuo de 4,22% em relação a 
novembro.

O diesel e o diesel S-10 foram co-
mercializados pelo maior preço mé-
dio no Estado de Minas Gerais, a R$ 
5,477 e R$ 5,554, respectivamente. O 
Espírito Santo não apresentou recuo 
em nenhum dos combustíveis, e sim, 
altas de até 0,31%.

“O fechamento de 2021 apresen-
tou um cenário de respiro para os 
principais combustíveis nos Estados 
da Região Sudeste, com ressalva para 
o Espírito Santo, conforme o último 

levantamento da Ticket Log. Quando 
pensamos na opção mais vantajosa 
para os motoristas na hora de abaste-
cer, na relação 70/30 entre a gasolina 
e o etanol, a gasolina é o ideal para o 
bolso do consumidor”, aponta Dou-
glas Pina, Head de Mercado Urbano 
da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de 
combustíveis levantado com base nos 
abastecimentos realizados nos 21 mil 

postos credenciados da Ticket Log, que 
tem grande confiabilidade, por causa 
da quantidade de veículos administra-
dos pela marca: 1 milhão ao todo, com 
uma média de oito transações por se-
gundo. 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 ne-
cessidades dos clientes, oferecendo so-
luções modernas e inovadoras, a fim de 
simplificar os processos diários.

Preços médios dos combustíveis na região Sudeste

Variações e correlação Gasolina x Etanol

Preço médio mais baixo na região Sudeste
Preço médio mais alto na região Sudeste

A Ticket Log é uma marca da Edenred, empresa global e digital de serviços e pa-
gamentos que atua como companheira de todas as horas para os trabalhadores e em-
presas. 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 por ano.
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Imposto de Renda desatualizado  
em 132,51% deixa menos  
pessoas isentas

Por mais um ano os consumido-
res terão que arcar com os custos 
de um modelo tributário que cada 
vez mais cobra mais impostos e que 
proporciona menos retornos popu-
lação. Isso pelo fato de, por mais um 
ano não ter previsão de ajuste abaixo 
da Tabela Progressiva de Imposto de 
Renda Pessoa Física.

“Esse fato faz com que cada vez me-
nos brasileiros estejam isentos de reali-
zar essa declaração e consequentemen-
te recolher esse tributo. Além disso, os 
valores a serem restituído também se 
mostra cada vez menor”, explica o di-
retor executivo da Confirp Consultoria 
Contábil, Richard Domingos.

 Isso onera principalmente os bol-
sos de uma parcela da população que 
ganha menos e que antes não eram 
obrigadas a declarar o Imposto de Ren-

da Pessoa Física e agora passam a ser.

Segundo análise do diretor execu-
tivo da Confirp Consultoria Contábil, 
Richard Domingos, entre janeiro de 
1996 a novembro de 202, a tabela 
progressiva do imposto de renda foi 
corrigida 111,25% (R$ 900,00 valor 
em janeiro de 1996 a R$ 1.903,98 va-
lor vigente atualmente). 

 No mesmo período a inflação 
medida pelo IPCA foi de 391,88% 
impactando em uma defasagem de 
132,51%, ou seja, se a tabela tivesse 
sido corrigida pelos índices oficiais 
da inflação o limite atual de isenção 
atual de R$ 1.903,99 deveria ser de 
R$ 4.426,92 (mais que o dobro). 

Estariam obrigados a entregar 
a Declaração de Imposto de Renda 
apenas as pessoas físicas que tives-

sem rendimentos tributados acima 
de R$ 66.403,79, atualmente é R$ 
28.559,70.

Outro ponto relevante é que essa 
falta de atualização também impac-
ta em outros valores relacionados, 
para se ter ideia, a dedução das des-
pesas com instrução que atualmente 
é de R$ 3.561,50, se fosse atualizado 
de acordo com a inflação, seria de 
R$ 8.361,96. Já as despesas com de-
pendentes, que atualmente é de R$ 
2.275,08, se fosse corrigido conforme 
a inflação seria de R$ 5.312,30.

Assim, a inoperância do governo 
em relação à atualização dos valores 
vem cobrando um alto preço da popu-
lação, isso ocorre por fatores desco-
nhecidos, mas o fato é de que com isso 
o governo consegue aumentar os va-
lores a serem cobrados da população.
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Os expurgos da TR geraram um 
déficit de R$ 121 bilhões na conta 
dos trabalhadores

A TR acumulada do ano de 2021 
foi de 0,0488%, enquanto o INPC, que 
mede a inflação foi de 10,16%, ou seja, 
o Fundo de Garantia teve uma perda 
de 10,11% no ano de 2021 em Atua-
lização Monetária. Isso representou 
uma perda, nos últimos doze meses, 
de R＄ 121 bilhões, considerando os 
juros compostos desde janeiro de 
1999, e uma perda acumulada total de 
R＄ 632 bilhões, nos últimos 22 anos 
com o confisco da TR. Tendo por base 
que a TR continue ZERO ou muito bai-
xa abaixo da inflação, e uma inflação 
média de 8% ao ano, a perda prevista 
para os próximos 5 anos é de 116%.

 Somente no 10 de janeiro de 
2022, com a diferença do INPC de 
0,73% e a TR de 0,0488% de dezem-
bro de 2021, que pela primeira des-
de setembro de 2017 deixou de ser 
ZERO, o governo deixou de creditar 
nas contas do Fundo de Garantia de 
todos os trabalhadores, R$ 11 bilhões.

 Isso continuará a acontecer todos 
os meses, enquanto o Supremo Tribu-
nal Federal -- STF não julgar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ADI 
5090 do ano de 2014, que pede a tro-
ca da TR pelo INPC, ou o Congresso 
Nacional mude a Lei do Fundo de Ga-
rantia, trocando a TR pelo INPC ou um 
índice que reponha a inflação. A ADI 
foi retirada de pauta pela terceira vez 
no dia 13 de maio do ano passado, e 
até a presente data o STF não marcou 
novo julgamento.Aproximadamente 
300 mil ações continuam suspensas 
na justiça aguardando este julgamen-
to do STF. 

Observação: A Distribuição de 
Lucro do Fundo sobre o ano de 2020, 
creditada em 10/08/2021, rendeu 
1,86%. Para o ano base de 2021, ain-

da não existe a definição do valor a 
ser distribuído, o que talvez diminua 
a perda entre 1% a 1,5%.

 A SITUAÇÃO DAS AÇÕES DOS 
EXPURGOS DA TR NA JUSTIÇA:

Neste momento, aguardamos o 
ministro Luiz Fux, presidente do STF 
marcar uma nova data para o Julga-
mento da ADI 5090/2014. No dia 
17/06/2021, O Presidente do Institu-
to Fundo de Garantia do Trabalhador, 
Mario Avelino, entregou um Ofício 
com 10.072 assinaturas de trabalha-
dores, solicitando que seja marcado 
o mais breve possível a nova data do 
julgamento, para que o STF defina de 
uma vez por todas esta situação e aca-
be com este roubo Legal no Fundo de 
Garantia do Trabalhador. 

CAMPANHA “TRABALHADOR 
ENTRE COM UMA AÇÃO NA  
JUSTIÇA PARA RECUPERAR  
AS PERDAS DOS EXPURGOS DA  
TR NO FUNDO DE GARANTIA”:

Para Mario Avelino, presidente 
do Instituto Fundo de Garantia do 
Trabalhador -- IFGT, a única forma 
dos mais de 80 milhões de trabalha-
dores prejudicados sensibilizarem e 
pressionarem o STF a marcar e jul-
gar a ADI 5090/2014, é entrando 
com uma ação na Justiça para recu-
perar estas perdas, assim como fize-
ram na década de 90 para recuperar 
as perdas dos Expurgos dos Planos 
Econômicos Bresser, Verão, Collor I 
e Collor II, quando havia mais de 5 
milhões de ações na justiça, o que 
acarretou no julgamento dos Expur-
gos pelo STF, que deu ganho para os 
trabalhadores dos Planos Econômi-
cos Verão e Collor I. 

Com base em julgamentos ante-
riores do STF envolvendo a TR como 
índice de atualização monetária, 
onde o STF derrubou a TR, Avelino 
acredita que o trabalhador também 
será vitorioso no julgamento da ADI 
5090/2014, mas pelo grande número 
de trabalhadores e valor envolvido, o 
STF só dará ganho para os trabalha-
dores que tenham entrado com uma 
ação na justiça até a data do julga-
mento pelo STF.

Para estimular o trabalhador a 
entrar com uma Ação na Justiça, o 
IFGT, começa no dia 24 de janeiro 
próximo, a Campanha “Ação na Jus-
tiça para recuperar as perdas dos 
Expurgos da TR no Fundo de Garan-
tia”, que só irá acabar, quando o STF 
julgar a ADI 5090, e der ganho aos 
trabalhadores. 
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Com forte atuação dos bancos 
ao longo de todo ano, o saldo total 
da carteira de crédito deverá fe-
char 2021 com expansão de 16%, a 
maior desde 2012 (+16,4%) e acima 
do crescimento de 2020, que foi de 
15,6%. O expressivo resultado do ano 
passado deverá ser liderado pelo cré-
dito destinado às famílias, que cres-
ceu de forma ininterrupta ao longo do 
ano, beneficiado pela reabertura das 
atividades econômicas em decorrên-
cia principalmente do avanço da vaci-
nação no país, e fechando o ano com 
expansão de 20,1%, revela a Pesquisa 
Especial de Crédito da FEBRABAN.

 “Assim como ocorreu em 2020, no 
ano passado, os bancos contribuíram 
decisivamente para irrigar a econo-
mia e continuaram provendo crédito 
focados no processo de recuperação 
econômica do país, com expansão da 
carteira em patamar bastante eleva-
do, acima de dois dígitos, especial-
mente para as famílias”, afirma Isaac 
Sidney, presidente da FEBRABAN. “Os 
bancos, que foram essenciais para mi-
tigar os efeitos da pandemia, atuaram 
ao mesmo tempo, como uma alavanca 
e um muro de contenção da atividade 
econômica”, acrescenta.

Caso confirmado, o resultado 
irá superar as expectativas do setor. 
A última Pesquisa FEBRABAN de 
Economia Bancária e Expectativas, 
divulgada no início de janeiro, apon-
tava a projeção de que o saldo das 
operações de crédito deveria crescer, 
ao menos, 13,9% em 2021, acima da 

revisão de novembro passado, que já 
indicava aumento de 12,7%.

A Pesquisa de Crédito da FEBRA-
BAN é divulgada mensalmente como 
uma prévia da Nota de Política Mo-
netária e Operações de Crédito do 
Banco Central e as projeções são fei-
tas com base em dados consolidados 
dos principais bancos do país, que 
representam de 38% a 88% do saldo 
total do Sistema Financeiro Nacional, 
dependendo da linha, além de outras 
variáveis macroeconômicas que im-
pactam o mercado de crédito.

Levantamento da FEBRABAN 
mostra que as instituições financeiras 

disponibilizaram R$ 7,5 trilhões em 
crédito desde o início da pandemia, 
repactuaram 18,7 milhões de con-
tratos e viabilizaram o pagamento de 
auxílio emergencial a 14 milhões de 
cidadãos brasileiros que não tinham 
atendimento bancário. Na pandemia, 
os bancos aumentaram o saldo em 
52% de empréstimos para microem-
presas e 38% para pequenas empre-
sas, concederam 212% a mais em re-
cursos para o crédito rural e 51,6% a 
mais de empréstimos para compra da 
casa própria.

A Pesquisa Especial de Crédito 
mostra que, na carteira pessoa jurí-
dica, o crescimento deverá ser infe-

Crédito deve encerrar 2021 com 
crescimento de 16%, o maior desde 
2012 e acima das expectativas
Destaque anual é o crédito destinado às famílias, que deverá se expandir 20,1%. 
As concessões devem fechar o ano com um volume 18% superior a 2020. Em dezembro, 
saldo mensal da carteira deve crescer 2,0%, melhor desempenho para o mês desde 2014
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rior no ano passado, com expansão 
de 10,8%. O resultado será princi-
palmente afetado pelo desempenho 
mais fraco da carteira com recursos 
direcionados (-0,1%), após o fim de 
programas públicos de crédito. “Ain-
da que seja inferior à média, esse 
avanço na carteira de pessoa jurídica 
é muito expressivo, considerando que 
ela cresceu 21,8% em 2020. Também 
no ano passado houve a reabertura 
do mercado de capitais, o que des-
locou parte importante da demanda 
de crédito das grandes empresas do 
crédito bancário para esta fonte de fi-
nanciamento”, afirma Rubens Sarden-
berg, diretor de Economia, Regulação 
Prudencial e Riscos da FEBRABAN.

DEZEMBRO

Já em relação aos resultados 
mensais de dezembro, a pesquisa 

mostra que o saldo total de crédi-
to deve crescer 2,0%, melhor de-
sempenho para o mês desde 2014 
(+2,1%). O resultado deve ser 
impulsionado pelo crédito livre 
(+2,7%), com forte desempenho 
das linhas relacionadas ao consu-
mo, tanto na carteira pessoa física 
(+2,4%) quanto na carteira pessoa 
jurídica (+3,1%), ambas favorecidas 
pelos eventos de final de ano. A car-
teira direcionada, por sua vez, deve 
apresentar um desempenho mais 
modesto (+0,9%).

CONCESSÕES

A Pesquisa Especial de Crédito 
mostra que as concessões devem fe-
char o ano de 2021 com um volume 
18% superior ao concedido em 2020. 
O principal destaque será para as 
operações com recursos livres, que 

devem expandir 19,6% em 2021, com 
forte desempenho tanto das opera-
ções destinadas às famílias quanto 
às empresas, ambas se mantendo em 
um elevado patamar histórico. Já as 
concessões com recursos direciona-
dos, por sua vez, devem crescer 6,7% 
em 2021, ficando abaixo da inflação 
acumulada no ano. 

 Já no mês de dezembro, os da-
dos mostram uma variação negativa, 
de -7,6%, quando ajustados por dias 
úteis. O resultado pode ser um sinal 
de arrefecimento do crédito nas pró-
ximas leituras, especialmente após as 
sucessivas surpresas positivas que o 
mercado tem apresentado, especial-
mente diante do quadro de piora das 
condições econômicas, com a perda 
de tração da atividade econômica, 
alta da Selic e recuperação ainda gra-
dual do mercado de trabalho.

UMA HISTÓRIA
CONSTRUÍDA

SONHOS.
POR

Sonhos que começaram há 58 anos e, desde então,  

têm se concretizado e transformado a vida de milhares  

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

incorporadoras do Brasil, trazendo tecnologia, inovação  

e sustentabilidade a cada projeto. Seguimos sonhando 

os sonhos de cada cliente, realizando e construindo uma 

história pautada cada vez mais pela solidez e confiança.

R$ 820  
MILHÕES

63 % DE  
CRESCIMENTO

2,5  
MILHÕES 

MAIS DE 
 35 MIL

EM VENDAS 
EM 2021*

DA EQUIPE 
EM 2021
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Grupo Patrimar

*Até outubro/2021
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O avanço dos meios de pagamen-
to digitais, como internet e mobile 
banking, e a criação do Pix em 2020 fez 
com que o uso do cheque no país man-
tivesse a queda verificada nos últimos 
anos. Em 2021, o número de cheques 
compensados no Brasil caiu para 218,9 
milhões, uma redução de 93,4% em 
relação ao ano de 1995, início da série 
histórica, quando foram compensados 
3,3 bilhões de cheques. Na comparação 
com 2020, a queda foi de 23,7% - na-
quele ano, foram compensados 287,1 
milhões de documentos em todo o país. 
As estatísticas têm como base a Compe 
- Serviço de Compensação de Cheques.

 Os dados também apontam redu-
ção no volume financeiro dos cheques 
e no número dos documentos devol-
vidos e nos devolvidos sem fundos 
na comparação desde 1995. Naquele 
ano, o volume financeiro dos cheques 
compensados totalizou R$ 2 trilhões. 
Em 2021 o valor passou para R$ 667 
bilhões, uma queda de 67,4%. Na 
comparação com 2020, houve uma 
pequena redução, de 0,22%, quando 
o montante atingiu R$ 668,4 bilhões.

Em 2021, o número de cheques 
devolvidos foi de 18,6 milhões, que 
representou 8,5% no total de che-
ques compensados no país, e queda 
de 23,7% na comparação com 2020, 
quando foram devolvidos 23,4 mi-
lhões de documentos. Em 1996, iní-
cio da série histórica desta categoria, 
foram contabilizados 63,5 milhões de 
cheques devolvidos.

 Em relação aos cheques devolvidos 
sem fundos, o total caiu de 15,2 milhões, 
em 2020, para 13,6 milhões no ano pas-
sado, uma redução de 20,6%. Em 1997 
(início desta série histórica específica), o 

número registrado de cheques devolvi-
dos sem fundo foi de 56,8 milhões.

“As estatísticas divulgadas pela FE-
BRABAN revelam que o cliente bancá-
rio tem deixado, cada vez mais, de usar 
cheques, e optado por outros meios de 
pagamento, em especial os canais digi-
tais (internet e mobile banking), que 
atualmente são responsáveis por 67% 
de todas as transações feitas no país, 
segundo a última edição da Pesquisa 
FEBRABAN de Tecnologia Bancária”, 
avalia Walter Faria, diretor adjunto de 
Serviços da FEBRABAN.

Ele acrescenta que a crescente 
digitalização do cliente bancário foi 
impulsionada, também, pela entrada 
em funcionamento do Pix, em novem-
bro de 2020. Em 1 ano de existência, 
foram feitas 7 bilhões de transações 
com R＄ 4 trilhões de volume finan-
ceiro. De acordo com a última edição 
do Radar FEBRABAN, desde a im-
plantação do Pix, sua aprovação teve 
crescimento expressivo, de 9 pontos, 
passando de 76% para 85% e já tem a 
adesão de 71% dos brasileiros.

Uso de cheques no país cai 23% em 2021 e 
compensação desde 1995 está 93,4% menor
Documentos compensados no País atingiram 218,9 milhões 
no ano passado ante 3,3 bilhões em 1995

Estatísticas de cheques no Brasil

1995 3.334.224.724  
1996 3.158.118.845 -5,28%
1997 2.943.837.133 -11,71%
1998 2.748.906.075 -17,55%
1999 2.602.863.723 -21,93%
2000 2.637.492.836 -20,90%
2001 2.600.298.561 -22,01%
2002 2.397.295.279 -28,10%
2003 2.246.428.302 -32,63%
2004 2.106.501.724 -36,82%
2005 1.940.344.627 -41,81%
2006 1.709.352.834 -48,73%
2007 1.533.452.222 -54,01%
2008 1.396.544.544 -58,11%
2009 1.234.971.610 -62,96%
2010 1.120.364.198 -66,40%
2011 1.012.774.771 -69,62%
2012 914.214.328 -72,58%
2013 838.178.679 -74,86%
2014 755.816.648 -77,33%
2015 672.014.638 -79,84%
2016 576.404.408 -82,71%
2017 494.055.868 -85,18%
2018 436.204.425 -86,92%
2019 384.278.195 -88,47%
2020 287.196.448 -91,39%
2021 218.944.650 -93,43%

Ano Compensados Variação
  ano a ano
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Investimentos alternativos devem chegar 
a US$ 18 tri no mundo em 2025
Investimentos em fundos alternativos podem ser opção 
para diversificação de portfólios no exterior

Os investimentos alternativos, 
como são chamados os aportes em 
ativos que não se enquadram na ca-
tegoria de investimentos tradicionais 
como ações, papéis de renda fixa e in-
vestimentos de liquidez, devem mais 
que dobrar no mundo até 2025. De 
acordo com estimativas da empre-
sa britânica de pesquisa de dados e 
análises financeiras Preqin, conside-
rando os montantes sob gestão de 
instituições financeiras e assets, esse 
mercado deve atingir US$ 18 trilhões 
daqui a três anos, ante os US$ 8,5 tri-
lhões de 2020. Os dados fazem parte 
de apresentação da consultoria para a 
FLAIA (sigla em inglês que designa a 

associação de investimentos alterna-
tivos da Flórida).

São considerados investimentos 
alternativos investimentos em ativos 
e fundos imobiliários, commodities, 
papéis de dívida privada, private 
equity ou venture capital, hedge fun-
ds, contratos de futuros e derivativos 
além de investimentos em arte, vi-
nhos e antiguidades.

Na avaliação de Cássio Segura, 
vice-presidente-executivo da bouti-
que de investimentos imobiliários 
americana YellowFi e ex-presidente 
do Banco do Brasil Americas, os in-

vestimentos alternativos se mantêm 
como opção para diversificação de 
carteiras de brasileiros no exterior 
mesmo diante da maior atratividade 
da renda fixa decorrente da recente 
alta da Selic.

Não há uma definição oficial de 
investimentos alternativos no Brasil. 
Mas para se ter uma ideia, os fundos 
de investimento em direitos creditó-
rios (FIDCs), os fundos de investimen-
to em participação (FIPs) e os fundos 
de investimento imobiliário (FIIs)  no 
Brasil.  segundo levantamento da As-
sociação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais 
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(Anbima), tinham patrimônio líquido 
somado de R$ 1,04 trilhão no último 
dia 10 de dezembro, o equivalente a 
15% dos ativos sob gestão no País.

No mercado global, há uma gran-
de variedade de investimentos alter-
nativos já disseminados, como a com-
pra do benefício do seguro de vida de 
segurados que querem adiantar esses 
recursos para si, o financiamento de 
ações judiciais e, mais uma vez, os 
fundos imobiliários (que oferecem a 
vantagem de uma garantia real).

“A diversificação por meio dos in-
vestimentos alternativos pode ajudar 
o investidor brasileiro a acessar eco-
nomias mais fortes e resilientes, como 
a dos Estados Unidos”, observa Segu-
ra. A YellowFi oferece ativos imobiliá-
rios em diversos estados americanos, 
incluindo fundos. O carro-chefe é o 
fundo Brickell Bay Mortgage Oppor-
tunity cujos recursos são direciona-
dos a financiamentos para a compra 
de imóveis. Já o FUND32 financia na 
Flórida projetos da construtora D32, 
fundada pelo ex-goleiro Doni.

Para Marson Cunha, diretor de 
Relações Institucionais e de Pesquisa 
da Midtown Capital Partners, gestora 
de recursos que atua nos mercados 
imobiliários dos EUA e da Espanha, 
os investimentos alternativos são o 
caminho natural do desenvolvimento 
do mercado de capitais global. “Com o 
objetivo de manejar melhor a relação 
entre risco e retorno dos portfólios, 
os gestores já não olham exclusiva-
mente para equities e bonds”, destaca, 
referindo-se a ações e títulos de dívi-
das pública e privada. “Assim, cresce o 
interesse por private equity, imóveis, 
venture capital, entre outros segmen-
tos”, acrescenta Cunha, ressaltando 
o papel pioneiro de David Swensen 
gestor do portfólio da Universidade 
de Yale, na diversificação com investi-
mentos alternativos — não por acaso, 
essa abordagem é conhecida como 
modelo de Yale.

“Em geral, o investidor que apor-

ta recursos em ativos alternativos não 
precisa de tanta liquidez. Dessa forma, 
pode usar parte da carteira para obter 
um ganho mais constante, com boas 
garantias e com volatilidade menor que 
a das ações nas bolsas”, complementa 
Marcelo Castro Alves, diretor da Focus 
Investment Advisors e da FLAIA.

Embora sejam atraentes para os 
investidores, os ativos alternativos 
requerem atenção redobrada à sele-
ção de bons gestores, à medida que 
esses investimentos, dependendo da 
classificação, não seguem padrões 
e exigências regulatórias no mesmo 
nível dos fundos e das empresas que, 
por exemplo, são listados em bolsa. 

Essa particularidade, no entanto, não 
significa que os investimentos alter-
nativos prescindam de transparência 
de informações e auditoria indepen-
dente, por exemplo. Daí a importân-
cia da escolha atenta, pelo investidor, 
da equipe de gestão.

A YellowFi iniciou suas atividades 
em 2010 comprando imóveis residen-
ciais em penhora e conjuntos residen-
ciais nos Estados Unidos. Desde 2012, 
concentrou-se no crédito imobiliário e 
passou a atuar em dois níveis. Em um 
deles, financia compradores de imóvel 
no país. Em outro, oferece a oportuni-
dade a quem quiser investir nos EUA 
por fundos imobiliários. 

Cássio Segura, vice-presidente-executivo da boutique de investimentos imobiliários 
americana YellowFi e ex-presidente do Banco do Brasil Americas
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Safra 2022 de café sentirá as 
adversidades climáticas

A seca e a geada que atingiram 
as lavouras de café no ano passado 
deverão impactar a safra do grão pre-
vista para este ano. Segundo dados 
da Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), divulgados no dia 
18/1, neste primeiro momento, a 
produção brasileira de café foi esti-
mada em 55,7 milhões de sacas. Há 
um aumento previsto de 16,8%, fren-
te ao volume obtido na safra passada 
(2021 – que foi muito prejudicada). 
Porém, em relação a 2020, que foi de 
bienalidade positiva como deve ser 
a de 2022 e é a base de comparação 
mais indicada, a projeção é de uma 
safra 11,6% menor, justamente em 
decorrência das adversidades climá-
ticas no início do ciclo em muitas das 
regiões produtoras. 

Durante a fase reprodutiva dos 
grãos para safra 2022 ocorreram os 
problemas que poderão impactar a 
safra: períodos prolongados de es-
tiagens (junho a setembro/21) e as 
geadas em áreas cafeicultoras (ju-
lho/21), prejudicando a florada e o 
pegamento dos chumbinhos (grãos 
novos). Os efeitos das fortes chuvas 
que têm castigado o estado ainda não 
foram avaliados neste primeiro le-
vantamento da Conab.

Os efeitos climáticos têm reduzido 
o potencial produtivo neste período 
de bienalidade positiva, o que levará 
à produção menor do que a esperada 
também em Minas Gerais. Assim, a 
primeira estimativa da Conab para a 
temporada 2022, indica que a produ-
ção estadual seja de 26,9 milhões de 
sacas, sendo a grande maioria do tipo 
arábica. Tal projeção representa au-
mento de 21,9% em comparação ao 
total colhido na temporada passada 
(2021). Porém, em relação à última 
safra de bienalidade positiva (2020), 
a redução chega a 22%. 

Minas Gerais é o estado tradicio-
nalmente reconhecido como o maior 
produtor do grão no país. Para se ter 
ideia, nas últimas safras, a cafeicultu-
ra mineira produziu quase a metade 
de todo o volume colhido nacional-
mente, reforçando a relevância do es-
tado para o mercado do café tanto no 
Brasil quanto no exterior. 

SAFRA 2022 NAS REGIÕES 

Sul de Minas 
13,9 milhões de sacas  
(+21,9% frente a 2021  
e -27,1% frente a 2020)

Cerrado Mineiro 
4,8 milhões de sacas  
(+1,2% frente a 2021  
e -19,4% frente a 2020)

Matas de Minas 
7,4 milhões de sacas  
(+51,9% frente a 2021  
e -15% frente a 2020)

Chapada de Minas 
718,8 mil sacas  
(+3,6% frente a 2021  
e +2,2% frente a 2020)  
considera-se a maior 
representação do cultivo  
da variedade conilon, que é  
mais resistente e sofre menos  
com as intempéries climáticas. 

“Os dados da Conab são preli-
minares. É muito cedo para estimar 
qualquer número. As previsões divul-
gadas foram levantadas em dezem-
bro, quando as lavouras estavam em 
pegamento do chumbinho. Em janei-
ro, tivemos muita queda destes peque-
nos grãos, de acordo com relatos de 
produtores de todas as regiões; além 
de perdas estimadas por phoma (do-
ença fúngica) e outras adversidades. 
Estamos em fase de enchimento dos 
grãos, as chuvas se fazem benéficas. 
Até o início da colheita (fim de abril, 
maio), muita coisa pode acontecer. É 
preciso cautela e acompanhamento.”
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Estados Unidos lideram importações 
dos cafés do Brasil com a compra de 
7,78 milhões de sacas
Total de café exportado pelo Brasil atinge 40,37 milhões de sacas de 60kg, com preço 
médio da saca a US$ 154,63 e receita cambial total de US$ 6,24 bilhões em 2021

No ano de 2021, as exportações 
dos cafés do Brasil realizadas para 
122 países totalizaram um volume 
físico equivalente a 40,37 milhões 
de sacas de 60kg, com preço médio 
unitário da saca a US$ 154,63 e re-
ceita cambial anual total de US$ 6,24 
bilhões. Tal performance representa 
uma queda de 9,7% no volume físi-
co exportado e, em contrapartida, 
um acréscimo de 10,3% na receita 
cambial obtida, caso os números 
citados de 2021 sejam comparados 
com os dados das exportações do 
ano anterior.

O maior importador dos cafés 

brasileiros, há vários anos, continuam 
sendo os Estados Unidos, país que ad-
quiriu 7,78 milhões de sacas, volume 
que representou em torno de 19,3% 
do total exportado em 2021, apesar 
de essa performance ter sido 4,4% in-
ferior ao total comprado por esse país 
no ano anterior. Neste contexto, se for 
estabelecido um ranking dos cinco 
países que mais importaram Cafés 
do Brasil, na sequência se destacou a 
Alemanha, com 6,53 milhões de sacas 
importadas, número que equivale a 
16,2% dessas vendas totais ao exte-
rior e, também, implica redução mais 
expressiva de 14,4% do total adquiri-
do por esse país em 2020.

Na terceira posição desse ranking, 
em 2021, destacou-se a Itália, com a 
compra de 2,94 milhões de sacas, o 
que também implicou redução no 
volume físico de 2,5%, em relação à 
mesma base comparativa em foco. 
Na quarta posição, a Bélgica se desta-
cou com a aquisição de 2,83 milhões 
de sacas, o que também representou 
uma queda bastante expressiva de 
24,6% em relação ao ano anterior. E, 
por fim, o Japão, que promoveu a im-
portação de 2,50 milhões de sacas de 
60kg dos cafés brasileiros, cuja per-
formance representou um aumento 
de 4,2%, caso tal volume também seja 
comparado com 2020.
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União continua honrando e pagando 
dívidas de responsabilidade de  
Estados e Municípios

Em 2021, foi honrado pela União 
o montante de R$ 9,0 bilhões de dívi-
das, não pagas, dos estados e municí-
pios, conforme quadro demonstrati-
vo abaixo.

De 2016 até 2021, a União teve que 
honrar pagamento das dívidas, não pa-
gas, dos Estados e Municípios, constan-
tes do quadro demonstrativo abaixo, no 
montante de R$ 41,9 bilhões. 

Em dezembro de 2021, em quatro 
estados a DC (Dívida Consolidada) si-
tuou-se maior do que a RCL (Receita 
Corrente Líquida), quais sejam:

Dívidas dos Estados e Municípios 
Em R$ bilhões

SP 233,9 184,8 126,6
MG 129,6  80,0 162,0
RGS   93,8  51,1 183,6
RJ 152,1  77,4 196,7

Estados Dívida RCL DC/RCL%

Fonte: Ministério da Economia/Ricardo Bergamini
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Minas Gerais na mira do STF
O governador de Minas Gerais, 

Romeu Zema, começa 2022 com uma 
missão intrincada. Zema tem feito 
gestões junto ao STF na tentativa de 
evitar confiscos nas contas do estado 
a partir de abril. Trata-se do deadli-
ne fixado pelo próprio Supremo para 
que o governo mineiro feche sua 
adesão ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), como forma de rene-
gociar sua dívida de mais de R$ 140 
bilhões junto à União. Pelo andar da 
carruagem, dificilmente o prazo será 
cumprido. A Assembleia Legislativa 
de Minas (ALMG) resiste em dar seu 
aval à operação. A Casa não concor-
da com algumas das contrapartidas 
para a adesão de Minas ao RRF, nota-
damente as restrições ao reajuste sa-
larial de servidores e a privatização 
obrigatória da Codemig.

Fonte: Relatório Reservado – 13.02.2022
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De Apple a Nubank, conheça as ações 
americanas mais negociadas por brasileiros 
em dezembro
Levantamento realizado pela Stake aponto que o mês também viu grandes 
volumes nas ações da Coca-Cola e Alibaba, além de destaque para o ouro entre 
os ETFs mais comprados e vendidos

No mês de dezembro o brasilei-
ro seguiu apostando nas ações de 
tecnologia, que enfrentaram grande 
volatilidade graças a grandes movi-
mentos nas taxas de juros dos EUA, 
é o que aponta o levantamento rea-
lizado pela fintech Stake, plataforma 
que conecta pessoas de diferentes 
países ao mercado de ações america-
no. Deve-se destacar ainda a presença 
de companhias de veículos elétricos, 
como a Tesla e Lucid Group, que tive-
ram performances espetaculares não 
apenas na cotação das suas ações mas 

também no número de entregas de 
veículos. Além da grande estreia do 
Nubank na Nyse, fechando a 10º posi-
ção das ações mais compradas.

“Naturalmente, a volatilidade do 
mercado é um risco para o investi-
dor, mas ela também pode conferir 
boas oportunidades de entrada, der-
rubando as cotações de ativos que 
poderiam se encontrar em níveis 
antes muito elevados. Em paralelo, 
as entregas das grandes marcas de 
automóveis elétricos reforçam a so-

lidez desta indústria, que passa a se 
comportar cada vez menos como uma 
aposta especulativa”, avalia Rodrigo 
Lima, analista de investimentos e edi-
tor de conteúdo da Stake.

Ainda segundo o ranking de 
ações mais negociadas de dezem-
bro, os papéis da Coca-Cola também 
tiveram uma performance excelente, 
principalmente depois da conferência 
com investidores, quando a direção 
da companhia afirmou que proje-
ta um forte crescimento para 2022. 
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Diversos analistas recomendaram 
overweight nas ações da empresa, 
acreditando que a companhia consiga 
repassar custos inflacionários para a 
sua clientela. Isso pode ter atraído a 
atenção de investidores.

“O Alibaba também despertou o 
interesse dos investidores brasilei-
ros em dezembro. Muito penalizada 
ao longo de 2021, é possível que a 
notícia de que Charlie Munger, braço 
direito de Warren Buffett, estaria ad-
quirindo grande número de ações da 
empresa em sua conta pessoal tenha 
feito com que investidores retomas-
sem a confiança na companhia”, con-
textualiza o especialista.

Além disso, o Nubank, que rea-
lizou seu IPO no mês passado, tam-
bém teve grande procura na plata-
forma da Stake, o que mostra que o 
investidor brasileiro tem buscado 
pelo investimento diretamente no 
exterior, não se satisfazendo com re-
cibos como os BDRs.

OS ETFS MAIS NEGOCIADOS  
PELOS BRASILEIROS

Em relação aos ETFs mais nego-
ciados dentro da plataforma, o inves-
tidor brasileiro manteve sua busca 
por renda passiva, seja por meio de 
companhias que são boas pagadoras 
de dividendos, como as que compõem 
o SDIV,  seja por meio de aluguéis de 
REITs, como os que compõem o VNQ e 
o SRET, que seleciona os que mais pa-
gam dividendos no mercado mundial.

“Outra grande movimentação que 
observamos no último mês é o ouro, 
que operou em alta graças à alta na 
inflação. No entanto, em um mês mar-
cado por menor liquidez nos seus 
últimos dias, a volatilidade geral do 
mercado indicada pelo VIX diminuiu. 
Por isso, é possível que muitos inves-
tidores tenham se aproveitado dessa 
queda para montarem posições prote-
toras adquirindo cotas do UVXY, fundo 
que replica o índice com alavancagem 
em 1,5 vezes”, pontua Lima.

Ranking de Dezembro

 Ações ETFs 

1º  Apple, Inc. (AAPL) REIT Vanguard ETF (VNQ)
2º Tesla, Inc. (TSLA) Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)
3º Alphabet Inc. - Class A (GOOG) S&P 500 ETF Trust SPDR (SPY)
4º Microsoft Corporation (MSFT) Gold Trust (ETF) iShares (IAU)
5º Meta Platforms Inc (FB) S&P 500 Vanguard ETF (VOO)
6º Coca-Cola Company, The (KO) Global X SuperDividend ETF (SDIV)
7º Amazon.com Inc. (AMZN) Global X Uranium ETF (URA)
8º Lucid Group Inc. (LCID) ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)
9º Alibaba Group (BABA) Global X SuperDividend REIT ETF (SRET)
10º  NU HOLDINGS LTD. (NU) Total World Stock Vanguard ETF (VT)

Fundada em 2017 na Austrália, a 
Stake é uma plataforma que conecta 
pessoas que estão fora dos EUA ao 
mercado de ações americano, levan-
do a todos as oportunidades de Wall 
Street de forma rápida e descompli-
cada. Com mais de 350 mil clientes 
na Austrália, Reino Unido e Nova 
Zelândia, a plataforma chegou à 
América Latina em 2020 oferecendo 
atendimento em português, taxa zero 
de corretagem, sem investimento mí-
nimo e acesso a mais de 6 mil ações e 
ETFs listados nas bolsas americanas, 
além da possibilidade de investir de 
forma fracionada, ou seja, comprar 

qualquer quantia em dólar de qual-
quer ação.

Em maio, a empresa anunciou 
uma bem-sucedida rodada de inves-
timentos Serie A. Liderada pela Tiger 
Global e sócios da DST Global - que 
investiram juntos R$ 165 milhões - 
além de incluir investidores Family 
and Friends, a empresa captou R$ 
210 milhões para impulsionar a ex-
pansão de seu produto, bem como a 
sua presença global. No Brasil, a fin-
tech se prepara para aumentar sua 
presença no mercado e crescer sua 
base de clientes locais.

Confira abaixo a lista completa das dez ações e ETFs mais 
negociados por brasileiros na Stake em dezembro:
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Principais influenciadores de finanças do 
Brasil - como eles impactam o mercado

Os últimos dois anos foram um 
boom no setor de mídia social, consi-
derando o bloqueio que as pessoas en-
frentaram durante a pandemia global 
COVID. As gerações mais jovens contri-
buem significativamente para o suces-
so das plataformas de mídia social hoje. 
Além disso, eles estabeleceram que não 
apenas as celebridades podem atrair a 
atenção da população global.

Embora nomes famosos como 
Elon Musk e Jack Dorsey ainda te-
nham seguidores significativos nas 
redes sociais, o mesmo acontece com 
os futuros criadores de conteúdo 
criativo. A empresa Meta, antigo Face-
book, ainda é a plataforma de mídia 
social mais usada em todo o mundo, 
incluindo Whatsapp e Instagram. A 
empresa tem mais de 3 bilhões de 
usuários, representando metade 
da população global. Não obstante, 
plataformas futuras como o Tiktok 
fazem parte das plataformas conven-
cionais da Internet hoje.

No entanto, como esse fator in-
fluencia os mercados financeiros? 
Considerando que as criptomoedas 
e a tecnologia de blockchain são um 
potencial futuro para perturbar o 
setor econômico global, as platafor-
mas de mídia social desempenham 
um papel significativo na divulgação 
de informações e algumas pessoas 
se tornaram protagonistas e verda-
deiros líderes de mercado, que com 
alguns ‘’tweets’’ ou ‘’stories’’ podem 
impactar mercados e até mesmo aju-
dar a valorizar empresas nas bolsas 
de valores. 

GERAÇÃO MAIS JOVEM  
NO MUNDO FINANCEIRO

É inegável que as gerações mais 
novas estão mais expostas ao que o 
espaço financeiro acarreta. A Geração 

Z, como é o nome usado para se referir 
à última geração, estuda a maioria dos 
incidentes que acontecem na comuni-
dade global por meio da Internet.

Como tal, crypto e blockchain 
têm mais a ganhar com essa situação. 
Enquanto os entusiastas das finan-
ças tradicionais declaram os ativos 
digitais como uma farsa e um risco 
desnecessário, as novas gerações es-
tão tirando o melhor proveito disso. 
Tal situação é claramente visível no 

grande número de jovens que se tor-
nam milionários antes dos 25 anos e 
compartilham como fizeram isso nas 
redes sociais. Mas cuidado, antes de 
dar atenção a um influenciador, é im-
prescindível saber comparar um ver-
dadeiro influenciador com conteúdos 
de qualidade daqueles que compar-
tilham conteúdos falsos ou de pouca 
utilidade. 

Mas essa vida de fortuna de-
fendida por tantos influenciadores, 
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investidores e empreendedores fa-
mosos é real e nomes como Thiago 
Nigro, Carlos Magno, Nathalia Arcuri, 
Luiz Fernando Roxo e tantos outros 
comprovam que fortunas podem ser 
criadas do zero a partir de educação 
financeira, desenvolvimento pessoal 
e organização de tempo. 

Os influenciadores mais importan-
tes do setor financeiro do país usam 
suas redes sociais para promover con-
teúdos educacionais que encorajam 
milhões de novas pessoas a iniciarem 
as operações todos os anos em bolsas 
de valores do Brasil, exterior e cripto-
moedas. Em 2021, o número de inves-

tidores ativos na Bolsa de São Paulo 
atingiu 3,8 milhões e dados da B3 
apontam que 60% desses investidores 
consomem conteúdos de finança atra-
vés das redes sociais.  

Veja quem são os principais influen-
ciadores do setor financeiro no Brasil: 

THIAGO  
NIGRO 

Fundador do 
canal Primo Rico, 
Nigro era sócio 
de uma empresa 
de assessoria de 
investimentos até 
vender sua parte no 
negócio, em 2017 – 
mais ou menos um 
ano após criar o canal 
que lhe deu fama. 
Atualmente, a sua 
empresa é conhecida 
como Grupo Primo 
e está em crescente 
expansão, incluindo 
a Finclass, uma 
plataforma de aulas 
sobre finanças 
e investimentos 
com alto nível 
de produção 
audiovisual, e a 
Staage, plataforma de 
marketing. 

NATHALIA  
ARCURI 

Nathalia Arcuri  
é a fundadora do  
Me Poupe!, a 
primeira plataforma 
de entretenimento 
financeiro  
do Brasil. Seu 
império, que inclui 
cursos de finanças, 
canal no YouTube, 
dois livros,  
podcast e conteúdo  
para blog e redes 
sociais, impacta mais 
de 21 milhões de 
pessoas por  
mês e faturou  
R$ 22 milhões 
somente em 2019.  
Com uma dose 
de humor, ela 
apresenta todo tipo 
de assunto sobre 
finanças de forma 
descomplicada. 

GUSTAVO  
CERBASI 

Gustavo Cerbasi  
é um consultor 
financeiro 
especialista 
em inteligência 
financeira. Autor de 
15 livros, incluindo 
“Casais Inteligentes 
Enriquecem Juntos”, 
que deu origem 
à trilogia “Até 
que a Sorte nos 
Separe”, Cerbasi é 
considerado a maior 
referência brasileira 
em educação 
financeira e oferece 
palestras e aulas 
tanto para quem quer 
saber como investir 
na bolsa quanto para 
quem quer negociar 
dívidas ou saber 
como organizar a 
vida financeira.

CARLOS  
MAGNO

Formado em  
Direito pela FMU, 
Carlos deixou a 
carreira de advogado 
para viver como 
investidor. Com 
26 anos, tem uma 
história inspirada 
e sua fortuna foi 
criada do zero a 
partir de conteúdos 
educacionais de 
investimentos e uma 
alta rentabilidade 
em investimentos 
variados. Ele 
ministra uma das 
principais mentorias 
para novos 
investidores do 
Brasil, a ‘’MVI’’.  
Em 2021 ele figurou 
nas listas dos 
brasileiros que mais 
faturaram no ano. 

BRUNO  
PERINI 

Bruno Perini  
é o fundador do 
canal Você MAIS 
Rico que começou 
como um blog  
em 2013. 
Posteriormente,  
em 2016, virou 
também canal  
no YouTube.  
Ambos foram 
criados com a 
finalidade de 
aumentar a  
renda rumo ao  
1 milhão.  
O canal possui  
mais de meio  
milhão de  
inscritos e Bruno 
também é muito 
forte no Instagram 
com cerca de 
1,5 milhões de 
seguidores.
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40,6 milhões de passageiros foram 
transportados por companhias aéreas no 
Brasil em 2021, menos da metade de 2019. 
Atrasos e cancelamentos atingiram 4,5 
milhões, segundo levantamento da AirHelp
• 1 em cada 9 passageiros 
foi afetado por atrasos 
e cancelamentos no ano 
passado
• Atrasos e cancelamentos 
impactaram 4,5 milhões  
de consumidores
• 1 em cada 99 passageiros 
é elegível a pleitear 
compensação financeira 
às companhias aéreas no 
período analisado

Em 2021 as companhias aéreas 
brasileiras transportaram cerca de 
40,6 milhões de passageiros nos ae-
roportos do país. O volume é inferior 
ao do mesmo período de 2019, quan-
do foram transportados 100,7 mi-
lhões de passageiros, segundo levan-
tamento da AirHelp, líder mundial na 
defesa dos direitos dos passageiros 
de companhias aéreas.

 De acordo com o levantamento, 
4,5 milhões de passageiros sofreram 
atrasos e cancelamentos, o que repre-
senta 1 em cada 9 passageiros trans-
portados no ano passado.

Atrasos superiores a 4 horas afe-
taram 52,8 mil passageiros no perí-
odo analisado. 434,6 mil passageiros 
que tiveram voos cancelados no mes-
mo período. Este tipo de ocorrência, 
quando não provocado por questões 
meteorológicas ou de força maior, 
pode originar pedidos de indenização 
às companhias aéreas.

Segundo levantamento da Ai-
rHelp, 1 em cada 99 passageiros nos 
aeroportos do país atende aos requi-
sitos de elegibilidade para solicitar 
indenização financeira às compa-
nhias aéreas por transtornos causa-
dos por atrasos e cancelamentos.

PANDEMIA AINDA AFETA 
RETOMADA DO SETOR

A disseminação da variante ômi-
cron ao redor do planeta tem causa-
do impactos diretos na retomada do 
setor. Dados da AirHelp mostram que 
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4,7 milhões de passageiros aéreos 
foram transportados em aeroportos 
brasileiros em dezembro passado, 
pouco mais da metade do verifica-
do em dezembro de 2019, quando 9 
milhões de passageiros utilizaram os 
serviços de transporte aéreo. 

 O levantamento ainda aponta 
que 1 milhão de passageiros sofre-
ram atrasos e cancelamentos, o que 
representa 1 em cada 4 passageiros 
transportados no último mês do ano 
passado. Em dezembro de 2019, 2,1 
milhões foram afetados por atrasos e 
cancelamentos, representando tam-
bém 1 em cada 4 passageiros. 

Atrasos superiores a 4 horas afe-
taram 14,2 mil passageiros no perí-
odo analisado. 56,7 mil passageiros 
tiveram voos cancelados no mesmo 
período. Em 2019, os atrasos supe-
riores a 4 horas atingiram 19,8 mil 
em dezembro. 117,3 mil passageiros 
tiveram voos cancelados no mesmo 
período.

COMPENSAÇÃO  
DE PASSAGEIRO

De acordo com a AirHelp, 4,4 mi-
lhões de passageiros podem ter direito 
a pleitear indenização das companhias 
aéreas por atrasos e cancelamentos 
ocorridos em 2021 nos aeroportos 
brasileiros. Além de voos cancelados, 
atrasos de mais de quatro horas tam-
bém são motivo de indenização.

Para reivindicar uma indenização, 
os passageiros devem estar cientes de 
certas condições. A primeira é verifi-
car se o atraso ou cancelamento re-
almente causou sofrimento, estresse 
ou lesão ao usuário. Acontecimentos 
como faltar a uma consulta médica 
importante, cancelamento de con-
trato, demissão, afastamento de um 
acontecimento de grande relevância 
emocional, são situações que podem 
dar lugar a um pedido de indeniza-
ção perante a companhia aérea. Se 
o passageiro já sofreu os chamados 
"danos morais" e pode prová-los, os 

passageiros têm boas chances de ob-
ter uma indenização financeira de até 
R$ 5.000 por pessoa.

O passageiro tem mais chance de 
obter uma compensação financeira se 
a companhia aérea for a responsável 
direta pela interrupção do voo, por 
problemas técnicos ou falta de tri-
pulação, por exemplo. A interrupção 
do serviço devido a condições climá-
ticas extremas pode ser usada como 
justificativa e aceita pelos tribunais, 
como estando fora do controle da 
companhia aérea. No entanto, nesta 
situação, os passageiros continuam a 
ter direito ao serviço e à informação.

“O conjunto de direitos dos pas-
sageiros aéreos que temos no Brasil 
é orientado para o cliente e oferece 
aos passageiros aéreos uma grande 
consideração, especificando exa-
tamente quais os cuidados que as 
companhias aéreas devem oferecer 
e quando em caso de problemas de 
voo. No entanto, a lei é muito vaga 
quando se trata de critérios de com-
pensação e pode ser um desafio para 
um único indivíduo sem conheci-
mento especializado interpretar a 
lei corretamente. Entre os principais 
motivos pelos quais os passageiros 
brasileiros não reivindicam seus di-
reitos em caso de problemas de voo, 
podemos encontrar: falta de conhe-
cimento sobre como fazer uma recla-
mação, mas também falta de consci-
ência dos direitos dos passageiros”, 
diz Luciano Barreto, diretor-geral da 
AirHelp no Brasil.

LEIS DE PASSAGEIROS  
NO BRASIL

Quem voa no Brasil está ampara-
do pelo Código de Defesa do Consu-
midor e pela legislação da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), que 
são os instrumentos jurídicos mais 
relevantes para o passageiro. Essas 
leis definem claramente as respon-
sabilidades das companhias aéreas 
para com seus passageiros sempre 
que houver problemas de voo.

A legislação brasileira abrange 
voos domésticos dentro do Brasil, 
voos internacionais com partida ou 
chegada em aeroportos brasileiros, 
bem como voos com conexão em um 
aeroporto brasileiro.

A legislação brasileira prote-
ge os passageiros, desde que seus 
voos atendam aos 4 critérios a 
seguir:

• O voo pousou ou decolou  
em um aeroporto brasileiro

• O voo foi cancelado com  
aviso tardio, o voo estava  
com mais de 4 horas  
de atraso ou estava  
com overbook

• Os passageiros não foram 
atendidos adequadamente  
pela companhia aérea

• O problema ocorreu  
nos últimos 5 anos  
(2 anos para voos 
internacionais)

METODOLOGIA

Todos os dados da pesquisa Ai-
rHelp são baseados em voos regulares 
em aeroportos brasileiros em 2021, 
contidos no banco de dados global de 
voos da AirHelp. Para garantir dados 
precisos, AirHelp usa uma variedade 
de fontes e as combina em um banco 
de dados global.

AirHelp é a maior empresa mun-
dial especializada em direitos de 
passageiros aéreos, ajudando os via-
jantes a negociar indenizações por 
voos atrasados ou cancelados e em 
casos de recusa de embarque. A em-
presa também toma medidas legais e 
políticas para apoiar o crescimento 
e a aplicação dos direitos dos passa-
geiros aéreos em todo o mundo. Ai-
rHelp já ajudou mais de 16 milhões 
de pessoas, está disponível em todo 
o mundo e oferece suporte em 16 
idiomas.
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Em sete anos, conta de energia elétrica 
aumentou 137% a mais que inflação
Reduzir o consumo é a única maneira de economizar na conta de energia 

A Associação Brasileira de Comer-
cializadores de Energia (Abraceel) 
divulgou que desde 2015, a conta de 
energia elétrica subiu mais do que o 
dobro da inflação no mesmo período. 
A Tarifa residencial acumulou alta de 
114%, enquanto a inflação ficou em 
48%. Somente no último ano, com a 
crise hídrica, nova tarifa foi criada e 
reajustes nas taxas adicionais foram 
fixados. A nova bandeira tarifária, de-
nominada de bandeira de escassez hí-
drica fica em vigor até abril desde mês. 
Nela é cobrado R$ 14,20 a cada 100 
kWh, um aumento de 49,7% em rela-
ção a bandeira vermelha patamar 2. 

Mesmo com mais chuvas nos úl-
timos dias, o volume não é suficiente 
para que os patamares sejam revis-
tos. E, para a mentora financeira Sil-
via Machado, a mudança no cenário 
demorará a ocorrer. Por isso, econo-
mizar energia segue como palavra de 
ordem para quem não quer desem-

bolsar mais do que o previsto no or-
çamento. Para ela, reduzir o consumo 
segue sendo a única maneira de ver a 
conta de energia controlada. 

Para ajudar a minimizar o peso 
dos reajustes, Silvia sugere algumas 
atitudes diárias que podem gerar eco-
nomia no fim de mês.

1. Algumas delas já conhecidas, 
mas que por conta do hábito, 
não são realizadas, como 
evitar deixar televisão ligada, 
enquanto não está assistindo 
ou está em outra atividade; 
opte pelo rádio, se estiver 
só ouvindo ou o próprio 
aparelho celular;

2. Retirar os aparelhos da 
tomada, já que mesmo 
em stand by consomem 
energia; o mesmo vale para 
carregadores de celulares;

3. Evitar abrir e fechar várias 
vezes a geladeira ou deixar 
por muito tempo aberta; 

4. Verificar a vedação da 
borracha da geladeira 
constantemente;

5. Aproveitar a luz do dia para 
atividades como leitura; 

6. Tomar sempre banhos  
mais curtos, se estiver  
calor, mudar para a  
posição verão; 

7. Não deixe para passar 
roupas quando precisar 
usá-las. Passe de uma vez. 
O ferro de passar é um dos 
equipamentos que mais 
consomem energia.  
O mesmo vale para quem  
usa a secadora de roupas; 

8. Se estiver comprando novos 
aparelhos e eletrodomésticos 
para casa, busque aqueles 
que tem selo de classificação 
a de eficiência;

9. Não deixe luzes acesas, 
quando não estiver o 
ambiente; 

10.  Evite também a utilização  
de transformadores de 
energia, eles gastam mais 
para converter a tensão; 

11. Se possível, troque as 
lâmpadas por LED que  
são mais econômicas;

12. Tenha atenção ao uso  
do ar-condicionado  
ou aquecedor.
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Recuperação judicial de empresas: 
Número de pedidos  caiu no país em 
2021, dizem especialistas 
Redução não significa reação econômica, mas alívio temporário

O número de pedidos de recupera-
ção judicial de empresas deve fechar 
2021 em queda em todo o país. O Judi-
ciário registrou 807 pedidos, de janei-
ro a novembro do ano passado, segun-
do a Serasa Experian, uma redução de 
36% em relação aos 1.268 pedidos do 
mesmo período de 2019, ano anterior 
ao início da pandemia, e de 27% sobre 
os 1.106 pedidos em 2020. 

Do total de recuperações judiciais 
requeridas à Justiça em 2021 até no-
vembro, 539 foram de micro e peque-
nas empresas, 183 de médias e 85 de 
grandes companhias. O ano de 2021 
deve fechar com o menor número de 
pedidos desde 2014, segundo Guilher-
me Macêdo, sócio do escritório Mar-
cello Macêdo Advogados, especializa-
do em reestruturação empresarial.

Macêdo e Uri Wainberg, sócio tam-

bém do escritório, explicam que, mes-
mo na pandemia, os empresários bate-
ram menos vezes à porta do Judiciário 
em 2021 porque, entre outros motivos, 
foram realizados acordos extrajudi-
ciais, renegociadas dívidas e novas li-
nhas de crédito foram disponibilizadas. 
Além disso, houve a flexibilização de 
leis trabalhistas e o auxílio emergencial 
ajudou a manter o consumo.

De acordo com Macêdo, alguns 
empresários estão optando pelo fecha-
mento das empresas sem a abertura 
de processo falimentar ou tentativa de 
recuperação. Ou seja, “provavelmente 
as empresas estão indo diretamente 
para o processo liquidatório”.

“A redução das recuperações judi-
ciais, portanto, não significa tendência 
de recuperação econômica do país, mas 
sim um alívio temporário em razão des-

ses fatores, sendo certo que o atual ce-
nário de inflação e juros em alta ainda é 
bastante desafiador”, disse o advogado.

Também para Wainberg, os núme-
ros de 2021 não refletem uma falsa 
percepção de retomada econômica e, 
sim, uma melhora artificial no ambien-
te de negócios promovida por políticas 
públicas pontuais. O especialista res-
salta que essas políticas públicas fo-
ram tomadas em tempos extraordiná-
rios, e, provavelmente, “cobrarão seu 
preço em algum momento”.

“Em 2022, época de eleição, tere-
mos um cenário ainda mais comple-
xo. O que nos resta saber é se, quan-
do a real conta da pandemia chegar, 
teremos a estrutura e os mecanismos 
aptos para o soerguimento da ativida-
de econômica ou nos endividaremos 
ainda mais”, afirmou Waiberg.
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A FENABRAVE também divul-
gou as projeções de emplacamen-
tos de veículos para o ano de 2022. 
A entidade prevê uma alta de 
5,2%, para todo o setor, este ano. 
“Nossos estudos apontam para o 

crescimento de todos os segmen-
tos automotivos neste ano. Mas, é 
claro que situações conjunturais 
podem afetar essas estimativas, 
considerando que a indústria ain-
da sofre com a falta de insumos 

e componentes eletrônicos, que 
estamos diante de uma economia 
ainda turbulenta e iniciando um 
ano em que teremos Eleições, que 
costumam criar um cenário de in-
certezas”, diz Andreta Jr.

OBS.: As projeções do setor não contemplam os segmentos de tratores e máquinas agrícolas, pois os dados 
de 2021 ainda não foram fechados, em função desses veículos não serem emplacados.

A FENABRAVE realizará revisões das projeções a cada trimestre ou quando fatos relevantes ocorrerem e 
que influenciem nos resultados do Setor. 

Projeções 2022
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Carros mais vendidos e marcas mais 
valorizadas – Balanço de 2021
Modelo Hyundai 
teve crescimento 
considerável no 
último período

Em 2021, em meio 
as desacelerações na 
comercialização de 
carros, a Federação Na-
cional das Associações 
dos Revendedores de 
Veículos Automotores 
(FENAUTO), que repre-
senta o setor de veículos 
seminovos e usados, divulgou 
que em 2021 o total de carros ven-
didos foi de 15.106.724, que resultou 
em 17,5% acima dos números de 
2020. A InstaCarro, startup que au-
xilia na venda de veículos usados ou 
seminovos de forma rápida, fez uma 
apuração dos modelos mais vendidos 
e valorizados ao longo do ano.

“Com altos e baixos, o ano de 
2021 foi repleto de desafios e opor-
tunidades para o mercado automobi-
lístico, considerando todos os níveis 
de ascensão e desaceleração que 
nossos lojistas e consumidores tive-
ram. Aqui na InstaCarro, buscamos 
amenizar impactos e manter, mais 
do que nunca, nosso cliente como 
centro da operação., Exemplo disso 
foi a ação que fizemos em relação ao 
IPVA, cobrindo o valor do imposto 
caso o lojista não conseguisse ven-
der o veículo.” explica Luca Cafici, 
CEO e fundador da InstaCarro.

MAIS VENDIDOS 

Entre os veículos mais vendidos 
ao longo dos meses em 2021, alguns 
modelos se destacaram por serem 
negociados através da plataforma da 
InstaCarro com valores, em média, 

acima da Tabela Fipe. Em janeiro, o 
Hyundai HB20 teve um resultado de 
75,25%, logo em fevereiro, o Renault 
Duster assumiu o pódio com 50,76%, 
em março, o Volkswagen Cross Up 
chegou a 79,40%, em abril, os nú-
meros começaram a desacelerar, no 
topo, o Hyundai IX35 teve 49,27% 
das vendas, em maio, Toyota Hilux 
com 41,35%. Seguindo o segundo 
semestre do ano, em junho o Mini 
John Cooper Works chegou a 25,93%, 
em julho, os números dobraram, o 
Citroën C3 Picasso obteve 41,18%, 
em agosto o Citroën Aircross esteve 
em 28,05%, logo em seguida, em se-
tembro o Fiat Mobi com 51,75%, em 
ascensão, em outubro o Hyundai Tuc-
son esteve com 73,44%, em novem-
bro o Ford Ka chegou em 59,7%, e por 
fim, para completar o ano, em dezem-
bro o Chery Tiggo chegou a 29,29%. 

PRINCIPAIS MARCAS

Entre as principais marcas pre-
sentes em 2021 na plataforma da 
startup, podemos destacar a Chevro-
let como a top 1, com 13,1% de pro-
cura, em seguida a Volkswagen, com 

11,46%. Em terceiro, a Ford, com uma 
porcentagem significativa de 10,45%, 
a Fiat, com 10,02%, seguindo a Hyun-
dai com 9,82%, em sexto, a Renault 
com 8,7%, o Citroën com 4,89%, e 
por fim, o Peugeot com 4,72%. 

“O balanço de 2021 se manteve 
oscilante, tanto para os lojistas quan-
to para os consumidores, neste ano, 
esperamos manter uma curva em 
ascensão nos carros usados e semi-
novos, prezando principalmente os 
nossos fornecedores e colaborado-
res.” conclui Cafici. 

Fundada em 2015 pelo argentino 
Luca Cafici, a InstaCarro é uma star-
tup que auxilia a venda de veículos 
usados ou seminovos de forma rápi-
da, simples e com o melhor preço do 
mercado, uma vez que conta com uma 
base de mais de 4 mil compradores. A 
marca garante a venda em até 24h. Já 
movimentou mais de R$ 1 bilhão em 
transações e recebeu mais de R$ 200 
milhões em investimentos. Com atua-
ção inicial em São Paulo, a plataforma 
deve chegar nas principais capitais 
brasileiras até o final de 2021.
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Stellantis lidera mercado brasileiro em 2021; 
Fiat é a marca mais vendida no Brasil e na 
América do Sul
Stelantis conquistou 32% de participação de mercado no Brasil em 2021. Fiat é a marca 
líder com 21,7% de participação no mercado brasileiro e 13,9% na América do Sul.
Stellantis também lidera no mercado argentino com 29,1% de market share. Stellantis se 
consolida como líder na América do Sul com 22,9% de market share na região em 2021

Prestes a completar um ano de ope-
rações, a Stellantis é a maior empresa do 
setor automotivo na América do Sul e a 
Fiat é a marca mais vendida na região. 
A empresa liderou o mercado sul-ame-
ricano em 2021, com 811,6 mil veículos 
vendidos, o equivalente a 22,9% de par-
ticipação de mercado.

Deste total, mais de 493 mil veículos 
são da Fiat, que conquistou de forma 
inédita a liderança de vendas na Améri-
ca do Sul, com 13,9% das vendas totais.

LIDERANÇA NO BRASIL 

A Stellantis e suas marcas confir-
maram a tendência do ano e apresen-
taram fortes resultados de 
vendas no mês de dezembro. 
A Stellantis emplacou 55,3 
mil unidades no mês, o equi-
valente a 28,4% de partici-
pação de mercado. A marca 
Fiat, como ao longo de todo o ano, foi 
a mais vendida no mês, com 35,5 mil 
unidades emplacadas e 18,2% de parti-
cipação. No ranking geral, a marca Jeep 
ficou na sétima posição, com 13,2 mil 
emplacamentos e 6,8% do mercado. 
Peugeot e Citroën registraram 3,5 mil e 
3,1 mil unidades vendidas, respectiva-
mente, respondendo por 1,8% e 1,6% 
do mercado em dezembro.

Considerando o último resultado 
mensal do ano, a Stellantis totalizou 
635,5 mil veículos vendidos no acumu-
lado de 2021, respondendo por 32% do 
mercado brasileiro. De cada três veícu-
los vendidos no Brasil ao longo do ano, 
um é produzido pela Stellantis.

Fiat é a marca líder do mercado, com 
431 mil veículos vendidos, o equivalen-
te a 21,7% de participação de mercado. 
A marca está 125 mil unidades à frente 
do segundo colocado. Em sexto lugar no 
ranking nacional de vendas no acumu-
lado do ano, a marca Jeep somou mais 
de 148,7 mil unidades vendidas e 7,5% 
de participação. Peugeot mais do que 
dobrou suas vendas em relação ao ano 
anterior, com 29,4 mil unidades e 1,5% 
de participação de mercado. Citroën fe-
chou o ano com 23,3 mil unidades ven-
didas e 1,2% de market share. Ram teve 
seu recorde de vendas no mercado bra-
sileiro, com 2.759 unidades emplacadas 
e um crescimento de 87% em relação 
ao ano anterior.

O veículo mais vendido no Bra-
sil no ano é a picape Fiat Strada, com 
109,1 mil unidades emplacadas e 5,5% 
das vendas totais de todas as marcas 
no mercado brasileiro. Em terceiro e 
quarto lugares no ranking de vendas 
aparecem Fiat Argo (84,6 mil vendas e 
4,3% de market share) e Jeep Renega-
de (73,9 mil e 3,7%). Na sexta e sétima 
posições estão Jeep Compass (70,9 mil 
e 3,6%) e Fiat Toro (70,9 mil e 3,6%). 
Na nona posição do ranking geral de 
vendas está o Fiat Mobi, com 65,8 mil 
unidades e 3,3%.

Deste modo, a Stellantis encerra 
o ano com seis modelos entre os nove 
mais vendidos do Brasil.

LÍDER NO MERCADO ARGENTINO 

A Stellantis liderou o mercado ar-
gentino de automóveis e comerciais 
leves, com 103,3 mil veículos comer-
cializados durante o ano, o equiva-
lente a 29,1% de Market-share. O 
automóvel mais vendido no país foi 
o Fiat Cronos, com mais de 37,5 mil 
unidades emplacadas, o equivalente a 
10,6% das vendas totais. O resultado 
confirma a preferência pelo Fiat Cro-
nos, que vem liderando o mercado há 
14 meses consecutivos.

Entre os mais vendidos também 
se destaca no ranking geral o Peuge-
ot 208, com 15.812 unidades. Outro 

destaque é o Jeep Renega-
de, que liderou o mercado 
de SUVs na Argentina, com 
mais de 7 mil unidades co-
mercializadas no ano.

A Stellantis é uma das principais fa-
bricantes de automóveis do mundo e pro-
vedora de mobilidade, guiada por uma 
visão clara: oferecer liberdade de movi-
mento com soluções de mobilidade dife-
renciadas, acessíveis e confiáveis. Além da 
rica herança e ampla presença geográfi-
ca do grupo, seus principais pontos fortes 
residem em seu desempenho sustentável, 
profundidade de experiência e os talentos 
abrangentes de empregados que traba-
lham em todo o mundo. 

A Stellantis aspira a se tornar a me-
lhor, não a maior, ao mesmo tempo em 
que cria valor agregado para todos os 
públicos de interesse, bem como para as 
comunidades nas quais opera.
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Fiat retoma liderança do mercado brasileiro 
em 2021 e crava Nova Strada como veículo 
mais vendido do país 
Marca é a que mais cresce no país com +5,2 pontos percentuais de participação de mercado
Fiat coloca quatro modelos entre os dez no ranking nacional de vendas 
Fabricante tem plano robusto de lançamentos em 2022

A virada de ano do brasileiro, tra-
dicionalmente muito comemorada no 
país, foi ainda mais festiva na Fiat. Ra-
zões para isso não faltaram, afinal, a 
marca retomou o posto de fabricante 
líder de vendas na passagem de 2021, 
fato que não ocorria desde 2016.

Ao fechar dezembro do ano passado 
na liderança pelo 12° mês consecutivo e 
com 21,7% de participação de mercado, a 
marca emplacou 430.938 unidades, cerca 
de 125 mil carros à frente do 2º colocado. 
Isso fez com que a Fiat alcançasse o maior 
crescimento do setor, 5,2 pontos percen-
tuais quando comparado a 2020.

Mas o destaque não ficou só nisso. Fa-
bricante que entende como poucos o de-
sejo do consumidor brasileiro, a Fiat con-
quistou ainda um feito inédito: colocar 
uma picape pela primeira vez na história 
como o veículo mais vendido do Brasil. 
Em 2021, a Nova Strada vendeu 109.110 
unidades e dominou de forma contun-
dente seu segmento (79% de share).

Como se isso não bastasse, a Fiat foi a 
única fabricante a terminar 2021 com qua-
tro modelos entre os dez mais vendidos do 
Brasil. Além da Nova Strada, o Argo ficou 
na 3º posição do ranking com 84.656 uni-
dades vendidas, o melhor desempenho do 
hatch desde seu lançamento em 2017; a 
Nova Toro terminou o ano na 7º colocação 
com 79.914 emplacamentos, com o Mobi 
ficando no 9º posto com 65.855 unidades.

Com esse resultado, a Fiat foi a res-
ponsável por vender mais da metade de 
todas as picapes do Brasil com a Nova 
Strada e a Nova Toro (50,2% de partici-
pação no acumulado do ano). A marca 
também ficou na frente no segmento 

de hatchback (30,9% de market share), 
posição que a fabricante não ocupava 
desde 2014. Na categoria de vans não foi 
diferente, com a Fiat atingindo 41,6% de 
market share.

Outras conquistas importantes em 
termos de liderança se referem aos ca-
nais de vendas Varejo – com 15,1% de 
participação, se manteve líder com o 
maior crescimento (3,8 pontos percen-
tuais) – e Vendas Diretas, com 30,7% de 
share e crescimento de 7,3 pontos per-
centuais.

UM 2022 AINDA MAIS FORTE 

O desempenho comercial da Fiat se 
refletiu no extenso trabalho de repo-
sicionamento de marca, envolvendo a 
experiência do consumidor na rede de 
concessionárias – que passa pela reno-
vação de suas lojas e no atendimento ao 
cliente – na comunicação com o merca-
do e na oferta de novos produtos.

Em 2021, por exemplo, a Fiat pro-
moveu importantes lançamentos, como 

a Nova Toro, que passou por sua mais 
relevante evolução desde sua apresen-
tação em 2016, o icônico 500 em sua 
versão 100% elétrica, a Nova Fiorino e 
a Nova Strada Automática, além do no-
víssimo Pulse. Com o seu primeiro SUV 
desenvolvido e produzido no Brasil, a 
marca passou a atuar em um novo seg-
mento, justamente aquele que mais cres-
ce no país, com um veículo de referência 
entre os concorrentes. Resultado: 9 mil 
reservas em apenas três semanas após 
seu lançamento.

Em 2022, sua dinâmica de novos mo-
delos não será diferente, já que a marca 
preparou um plano robusto de lança-
mentos. “Além de contarmos com um ano 
cheio na comercialização dos veículos 
que lançamos, teremos novidades muito 
importantes na gama de Argo e Cronos, 
apresentaremos o segundo SUV de nosso 
portfólio, guardamos surpresas para a li-
nha de comerciais leves e mais um novo 
modelo que promete acelerar o coração 
dos consumidores brasileiros”, afirma 
Herlander Zola, diretor da Fiat para Amé-
rica do Sul e Operações Comerciais Brasil.
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Em campanha emocionante, Fiat Uno 
se despede do país contando sua 
própria história
Estratégia da campanha, desenvolvida pela agência Leo Burnett Tailor Made, contempla 
filme, parceria no BuzzFeed, memes e interação com o público

Após 37 anos de produção no 
Brasil, a Fiat anuncia a despedida 
do Uno com uma campanha cheia 
de paixão e de histórias para contar. 
Com o conceito “A paixão é intermi-
nável”, a Leo Burnett Tailor Made de-
senvolveu um projeto de despedida 
que traz o próprio carro contando 
sua história em tom emotivo e no 
formato “Draw my life”, linguagem 
que é sucesso no Youtube. 

“O Uno é um ícone, que marcou 
a vida de muita gente. Ele foi o pri-
meiro carro de muitos, esteve pre-
sente em importantes momentos e 
se tornou uma lenda, não só para a 
história da Fiat, mas para milhões 
de brasileiros também. Então, pre-
paramos uma despedida que diz um 
pouco do legado que ele representa”, 
explica Malu Antonio, gerente de 
Storytelling e Content da Stellantis 
para a América do Sul.

A campanha ainda conta com 
outras iniciativas, com uma parceria 
com o BuzzFeed, memes e muita in-
teração com os fãs. Além disso, a Fiat 
proporcionou uma despedida à altura 
do ícone, ao lançar uma edição espe-
cial limitada de 250 unidades batiza-
da de Uno Ciao.

FILME

Com uma campanha 100% digi-
tal, o filme traz o Uno se despedindo 
do público brasileiro, que o fez ser o 
carro mais vendido da marca na Amé-
rica Latina. No estilo “Draw my life”, o 
vídeo traz uma edição acelerada jun-
tamente com ilustrações seguidas da 
narração do Uno.

Explorando um formato nativo do 
YouTube, o modelo conta sua história 
cheia de emoção e relembra lindos 
momentos que viveu e proporcionou 
aos seus consumidores, como via-
gens, passeios em família aos domin-
gos até as longas rotinas de trabalho.

OUTRAS INICIATIVAS

O público será convidado a inte-
ragir de diversas formas ao longo da 
despedida. O projeto conta com uma 
série de memes que convocam os in-
ternautas a compartilharem as suas 
histórias com o carro que marcou 
gerações.

Para os fãs da marca, a Fiat ainda 
preparou uma parceria com o Buzzfe-
ed por meio de um questionário que 
vai apontar “Qual Uno você é?”. 

“Desde seu lançamento no Brasil, 
em 1984, o Uno nunca foi apenas um 
carro: foi um verdadeiro ícone pop que 
caiu no gosto do brasileiro. Foi o carro 
das famílias, o primeiro carro de mui-
ta gente e, claro, foi também o famoso 
“carro da firma”. No decorrer dos anos, 
a Fiat inovou, levando tecnologias avan-
çadas para a categoria de carros popu-
lares. Resumindo, foi um carro apaixo-
nante. Por isso, merece uma despedida 
cheia de paixão. Desenvolvemos uma 
campanha digital trazendo a história 
do Fiat Uno em um formato nativo do 
YouTube, além de vários conteúdos in-
terativos que vão relembrar os memes 
famosos com o carro, as histórias do 
Uno com as pessoas e a sua trajetória 
de quase 40 anos pelas ruas do país. É 
o nosso “Ciao, Bambino” que divulga 
também a versão de despedida desse 
carro antológico: o novo Fiat Uno Ciao”, 
conta Bruno Godinho, Diretor de Cria-
ção da Leo Burnett TM.
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CAIXA celebra 161 anos de história 
ao lado dos brasileiros
Banco oferece aos clientes pacote de vantagens em diversos produtos 
e serviços em comemoração à data

A CAIXA completou no dia 12 de 
janeiro 161 anos de história e se con-
solida como banco de grande porte 
e moderno, além de ser o principal 
agente de políticas públicas do Go-
verno Federal. 

 Fundada em 1861 em decreto 
assinado por Dom Pedro II, a CAIXA 
criou no Brasil a poupança, produ-
to que ao longo do tempo permitiu 

que os cidadãos de todas as classes 
sociais pudessem guardar suas eco-
nomias. 

A CAIXA é o banco da habitação 
e detém cerca de 68% de presença 
de mercado em crédito habitacional. 
Recentemente também se destacou 
como o banco do agronegócio, do 
meio ambiente, da inclusão e de re-
sultados financeiros históricos.

Para comemorar o aniversário 
junto com os clientes, a CAIXA oferece 
durante todo o mês de janeiro opor-
tunidades de descontos e vantagens 
em produtos e serviços. As ofertas e 
novidades contemplam os produtos: 
cartão de crédito; seguro residencial 
e de vida; penhor; CDC; crédito con-
signado; crédito para empresas; fun-
dos de investimento; cesta de servi-
ços PJ e habitação.
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Buser bate recorde com 870 mil viajantes 
em dezembro e chega a 6 milhões de 
clientes no Brasil
Maior plataforma de intermediação de viagens de ônibus superou o número 
de pessoas transportadas pelo quinto mês consecutivo

Maior plataforma de intermedia-
ção de viagens rodoviárias do Brasil, 
a Buser acaba de bater a marca de 6 
milhões de clientes cadastrados na 
plataforma. O resultado acontece 
após o período de pico de viagens 
pela startup, que chegou a embarcar 
quase 400 mil passageiros entre 23 
de dezembro de 2021 e 2 de janeiro 
de 2022, devido às férias de final de 
ano - o número é mais do que o do-
bro alcançado no mesmo período de 
2020, e quase dez vezes maior do que 
nos mesmos dias de 2019, antes do 
início da pandemia.

A empresa também bateu novo re-
corde de viajantes transportados em 
um mês: foram 870 mil pessoas via-
jando pela plataforma em dezembro, 
um aumento de 25% sobre o movi-
mento em novembro. Foi o quinto re-
corde mensal consecutivo da startup.

Para atender a alta demanda, a Bu-
ser colocou em circulação cerca de 1.500 
ônibus rodando por intermédio de sua 

plataforma até o dia 2 de janeiro. O volu-
me, que inclui cerca de 400 ônibus além 
da frota fixa parceira, já representa mais 
de 50% de toda a frota do Grupo JCA, o 
segundo maior do Brasil, que atua tam-
bém em rotas metropolitanas e afirma 
contar com 2.500 veículos.

“Com a chegada das férias, o avan-
ço da vacinação e a alta no setor aé-
reo, o turismo rodoviário tem atraído 
cada vez mais consumidores”, afirma 
Marcelo Vasconcellos, cofundador da 
Buser. “Estamos democratizando o 
transporte de passageiros no Brasil, 
pois nosso modelo permite chegar à 
metade dos preços praticados na ro-
doviária”, reforça Vasconcellos.

Além de investir fortemente em 
ações de marketing e firmar parceria 
com agências de viagens, trazendo 
até mesmo um executivo da CVC para 
o seu time, agora a startup planeja ir 
além dos ônibus, fazendo um reforço 
na qualificação de pontos de embar-
que e desembarque.

Os 10 destinos mais reservados 
para o período de 23/12 a 2/1 foram:

1. São Paulo-Rio de Janeiro

2. Belo Horizonte-Rio  
de Janeiro

3. São Paulo-São José  
do Rio Preto

4. Belo Horizonte-Cabo Frio

5. Belo Horizonte-São Paulo

6. Ribeirão Preto-São Paulo

7. Rio de Janeiro-Vitória

8. Araçatuba-São Paulo

9. Belo Horizonte-Governador 
Valadares

10. Belo Horizonte-Vitória
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Rede Mater Dei chega à Bahia
A Rede Mater Dei de Saúde com-

pletou 41 anos em 2021, com uma 
trajetória marcada pela inovação, 
expansão e avanços na prestação de 
serviços de saúde, com excelência e 
de forma humanizada, consolidando-
-se como um dos principais grupos 
hospitalares privados do país.  

O primeiro hospital da instituição 
inaugurado em Minas Gerais, em 1º 
de junho de 1980, o Mater Dei San-
to Agostinho, foi o começo de tudo e 
também a concretização de um novo 
modelo de cuidado e de assistência 
médica. Em quatro décadas, a Rede 
Mater Dei cresceu e se modernizou, 
passando a ser composta pelas uni-
dades Santo Agostinho (blocos 1 e 2), 
Contorno e Betim-Contagem.  

Ao longo destas quatro décadas, 
a Rede Mater Dei realizou diversos 
avanços na prestação de serviços, 
mantendo a responsabilidade de le-
var o melhor cuidado em tratamento 
e diagnóstico para todos os clientes, 

destacando-se pela alta tecnologia e 
se concretizando dentro de uma pers-
pectiva humanística, sempre colocan-
do o paciente no centro do cuidado.  

Referência na prestação de servi-
ços hospitalares humanizados e aten-
dendo aos clientes em todas as fases 
da vida, a Rede Mater Dei de Saúde 
dará mais um importante passo em 
sua história com a inauguração, em 
Salvador, no primeiro semestre de 
2022. O empreendimento, o primeiro 
da Rede Mater Dei de Saúde fora de 
Minas Gerais, está sendo construído 
com inovadoras técnicas de arqui-
tetura e engenharia com o objetivo 
de garantir a eficiência energética e 
reduzir impactos no meio ambien-
te.  Serão 369 leitos, sendo 40 de UTI 
Adultos e 40 de UTI pediátrica. Além 
do hospital, o projeto de Salvador in-
clui um Centro Médico, que ficará lo-
calizado a 90 metros do hospital, com 
76 consultórios. O novo hospital irá 
gerar cerca de 3 mil empregos diretos 
e indiretos na região. 

O novo Hospital Mater Dei Salva-
dor vai seguir o modelo de todas as 
outras unidades da Rede Mater Dei 
em Minas Gerais, que são hospitais 
gerais e atendem as necessidades 
dos pacientes desde a pré-concepção 
(planejamento familiar) até a fase 
adulta passando pela geriatria.

Como a formação de pessoas é 
muito importante para a Rede, con-
tamos com a parceria com a OSID e 
o Hospital Municipal - para estágio 
de técnicos de enfermagem - e com 
o SIMM para cursos de excelência na 
saúde voltados para as áreas admi-
nistrativas.

Estamos conscientes de que, se 
muito foi feito nestes anos, muito 
mais resta a construir e aperfeiçoar. 
A meta que sempre buscamos atingir 
em sua plenitude é proporcionar um 
atendimento personalizado, diferen-
ciado e humano a todos os clientes, 
reafirmando, a cada dia, o nosso com-
promisso com a qualidade pela vida.
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Unimed-BH conquista, mais uma vez, 
a nota máxima no Índice de IDSS

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) divulgou 
nesta quinta-feira, 6 de janei-
ro, o Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar – IDSS, ano-
-base 2020. Pela quarta avalia-
ção consecutiva, a Cooperativa 
conquistou a nota máxima. O 
resultado reflete a qualidade da 
assistência prestada aos mais 
1,38 milhão de clientes.

Esse reconhecimento forta-

lece ainda mais a Unimed-BH 
como referência no setor de 
saúde suplementar. “Compar-
tilho esse resultado com cada 
um dos médicos cooperados, 
colaboradores e prestadores 
de serviço que, todos os dias, 
honram o nosso propósito de 
cuidar da saúde das pessoas”, 
afirma Samuel Flam, diretor-
-presidente da Unimed-BH.

O IDSS faz parte do Progra-

ma de Qualificação da Saúde 
Suplementar, que visa a avaliar 
e aprimorar o desempenho 
das operadoras de planos de 
saúde em quatro dimensões: 
Qualidade em Atenção à Saúde, 
Garantia de Acesso, Sustenta-
bilidade do Mercado e Gestão 
de Processos de Regulação. A 
Unimed-BH conquistou nota 
máxima em duas: Sustentabi-
lidade do Mercado e Qualidade 
em Atenção à Saúde.
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Samsung cria Future Generation Lab 
para se aproximar das novas Gerações 
Estratégia global conta com equipes internas em diferentes regiões do mundo, 
incluindo o Brasil, para prestar consultoria e desenvolver projetos especiais 
com foco inicial na Geração Z

A Samsung anuncia no Brasil o 
Future Generation Lab (Future Gen. 
Lab), área global estratégica da com-
panhia para se aproximar das novas 
gerações, com foco inicial na Geração 
Z, formada por pessoas nascidas en-
tre a segunda metade dos anos 1990 
até 2010. O objetivo é se aprofundar 
em quais são as necessidades e de-
sejos de um público consumidor que 
convive desde sempre no mundo digi-
tal e conectado.

Para isso, foi criada uma equipe 
interna composta por 73 funcioná-
rios dedicados da Samsung, a maio-
ria na faixa dos 20 anos, nos escri-
tórios de todo o mundo, incluindo 
Coréia do Sul, América do Norte, 
Europa, Sudeste Asiático, Oriente 
Médio, África, Índia, Rússia, China e 
América do Sul, no Brasil. Os novos 
funcionários trabalham em coope-
ração para reconhecer novas ten-
dências e sugerir a criação de novos 
projetos, com foco em áreas de inte-
resse que incluem tecnologia, games, 
esportes, artes e cultura, demons-
trando como a percepção e a experi-
ência da Geração Z podem ampliar a 
visão da companhia e proporcionar 
conversas genuínas com seus consu-
midores.

Os colaboradores do Future Gen. 
Lab na Samsung compartilham suas 
ideias, pontos de vista e expectativas 
com os executivos para ajudá-los a 
compreender o comportamento e os 
gostos dessa geração. A estratégia 
global também tem como objetivo 
fornecer insights que sirvam de apoio 
na tomada de decisões e ponto de 
partida para criação de campanhas 

de marketing, produtos e serviços.

Todos os colaboradores do Future 
Gen. Lab passaram por um treinamen-
to da Samsung e receberam informa-
ções importantes para esse trabalho 
dentro da empresa. Os integrantes 
participaram de imersões com espe-
cialistas em redes sociais, marketing 
digital, pesquisas de mercado e áreas 
correlatas, além de aprenderem so-
bre o processo de criação de conte-
údo e narrativa visual utilizado por 
influenciadores de sucesso.

“Além da característica consultiva 
dessas equipes, os membros do Futu-
re Gen. Lab estarão à frente de pro-
jetos específicos, criados a partir de 
novos insights para falar com esse pú-
blico alvo de forma mais genuína. Eles 
vão explorar as ferramentas e lingua-

gens disponíveis para criar um conta-
to mais próximo e, inclusive, mostrar 
os nossos produtos e suas aplicações 
no dia a dia de um jeito mais autênti-
co, inovador e real. O Future Gen. Lab 
vai guiar a Samsung no presente e no 
futuro. Hoje, de GenZ para GenZ, e daí 
em diante”, afirma Arthur Wong, dire-
tor de marketing da Samsung Améri-
ca Latina.

Os integrantes dessas equipes já 
estão trabalhando na produção de 
conteúdos focados nos interesses e 
no estilo de vida da Geração Z, levan-
do em conta seus valores, opiniões 
e localizações geográficas. Os mem-
bros do projeto também estarão à 
frente da organização de eventos e 
novas parcerias com marcas e for-
madores de opinião relevantes para 
o seu público.
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Minas Gerais quer retomar 
a produção de marmelo
Atividade já teve grande expressão em municípios do Sul do Estado

A produção de marmelo, que já foi 
uma importante atividade da agricul-
tura em Minas Gerais, tem tudo para 
ganhar novo impulso nos próximos 
anos. A Emater-MG e a Universidade 
Federal de Lavras (Ufla) estão com 
um projeto que pode alavancar nova-
mente a produção de marmelo, usado 
prioritariamente na fabricação do 
doce, conhecido como marmelada. 

A parceria teve início após convi-
te da universidade para que a Emater 
paticipasse de trabalho para avaliar 
o comportamento de diversas varie-
dades de marmeleiros. A ideia tam-

bém é ajudar no resgate da cultura 
tradicional e que vem entrando em 
decadência ao longo dos anos. A ati-
vidade já deu a Minas Gerais o título 
de maior produtor de marmelos do 
país, nas décadas de 1960 e 1970, em 
municípios como Virginia, Marmeló-
polis, Delfim Moreira, Maria da Fé e 
Cristina, localizados na região da Ser-
ra da Mantiqueira, no Sul de Minas.

Estão sendo distribuídas de seis 
a sete cultivares de marmeleiro a 
produtores de 10 municípios minei-
ros. São 23 mudas de cada cultivar, 
totalizando 161 mudas que cada um 

dos agricultores vai plantar em sua 
propriedade. As frutíferas de mar-
melo serão monitoradas por técnicos 
da Emater-MG e acadêmicos da Ufla. 
A proposta é que os produtores dis-
ponibilizem as áreas de cultivo para 
servirem de unidades demonstrati-
vas e unidades de observação dessas 
espécies.

Segundo o coordenador técnico 
estadual de Fruticultura da Emater-
-MG, Deny Sanábio, o desenvolvimen-
to das variedades será monitorado 
nos municípios de Coimbra, Concei-
ção do Mato Dentro, Soledade de Mi-
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nas, Coqueiral, Delfim Moreira, Mar-
melópolis, Lagoa Dourada, Rezende 
Costa, Machado e São João do Paraíso. 
“A gente espera determinar quais são 
as variedades de melhor comporta-
mento, desenvolvimento, produção, 
tamanho e peso do fruto. E no futuro, 
vamos poder estabelecer quais delas 
são recomendadas para as diferentes 
regiões do estado”, explica Sanábio.

O município de São João do Paraí-
so é o único, entre os participantes do 
projeto, que vai abrigar três unidades 
demonstrativas da pesquisa. Elas vão 
abrigar eventos como dias de campo, 
cursos com a demonstração de poda, 
adubação e colheitas, entre outras 
práticas.“O marmelo é tradicional 
nesse município e precisamos resga-
tar a cultura que enfrenta problemas 
fitossanitários. Então, outras varieda-
des estão indo pra lá. Vamos ver quais 
são menos suscetíveis a doenças. A 
que está lá hoje é a da variedade Por-
tugal”, informa Deny Sanábio.

O professor de Fruticultura de Cli-
ma Temperado do Departamento de 
Agricultura da Escola de Ciências Agrá-
rias (Esal), pertencente a Ufla, Rafael 
Pio, informa que as mudas são frutos de 
um trabalho na instituição há 20 anos. 
O resultado foi a formação de um banco 
de germoplasma, que hoje contém 31 
cultivares de marmeleiro e é considera-
do o maior da América Latina.

PESQUISA

Segundo Rafael Pio, as pesquisas 
com marmeleiro resultaram numa 
série de trabalhos científicos, visan-
do o aprimoramento e o incentivo do 
cultivo da frutífera. “O trabalho come-
çou em nível de competição de culti-
vares para definir as mais produtivas. 
Desenvolvemos ações tanto no mu-
nicípio de Jundiaí, no Leste paulista, 
como em Lavras, em 2016. As pesqui-
sas geraram várias dissertações em 
mestrado e teses de doutorado.

O intuito é fazer uma avaliação 
científica dessas mudas e junto com 

a Emater, a divulgação técnica. Que-
remos incentivar novos produtores e 
validar essas cultivares de potencial 
para a diversificação da marmelocul-
tura mineira que, até então, se baseia 
em uma única cultivar, o marmeleiro 
Portugal”, esclarece.

“Agora a gente quer incentivar a 
atividade, entrando com cultivares 
que produzam mais frutos e sejam 
mais resistentes às principais doen-
ças que incidem sobre o marmeleiro”, 
justifica o acadêmico da Ufla. As sete 
variedades de marmelo que estão 
sendo testadas são: Portugal, Bere-
ckey, Alongado, Fuller, Smyrna, Ala-
ranjado e Reas Mamouth.

DOCE

Muitas famílias já viveram do cul-
tivo do marmeleiro e o estado chegou 
a ter 27 agroindústrias processadoras 
de marmelo. Entre elas grandes pro-
dutoras de marmelada como a Cica, 
Peixe e Colombo, famosas na época. 
Mas com o passar dos anos, por pro-
blemas fitossanitários das plantas e 
pela introdução de outros doces no 
mercado, como a goiabada e o doce 
de batata, a produção e o consumo de 
marmelada foi caindo.

A década de 1970 foi o apogeu e o 
começo do fim da marmelocultura em 
Minas Gerais, que até então exportava 
marmelada. Os municípios de Delfim 
Moreira, Maria da Fé e Marmelópolis, 
cujo nome é uma referência ao grande 
volume de produção de marmelo, abri-
gavam a maioria das fábricas do doce 

no estado, entre grandes e pequenas 
agroindústrias familiares. Mas ano a ano 
o cultivo e produção foram reduzindo.

Conforme Deny Sanábio, em 
1967, o estado tinha 7.582 hectares 
de plantio e produção de 11.500 to-
neladas de marmelo. Em 1994, as 
lavouras ocupavam 1.097 hectares, 
com uma produção de 1.632 tonela-
das. Já em 2002, o plantio era de 170 
hectares e produção de 677 tonela-
das, chegando ao ano de 2021, com 
55 hectares de plantio e produção de 
360 toneladas de marmelo.

“Esses números caíram muito rapi-
damente, em função de doença como a 
entomosporiose, provocada pelo fungo 
entomospoium sp e pela entrada de no-
vos doces no mercado”, afirma.

MARMELO

O marmeleiro tem como centro 
de origem o Oriente Médio. Sendo de 
clima temperado, o marmelo é bas-
tante exigente em tratos culturais. O 
plantio é feito por estacas enraizadas 
das cultivares eleitas para explora-
ção ou por enxertia de variedades de 
copa em porta enxertos da cultura.

Os frutos raramente são consu-
midos in natura, sendo industrializa-
dos para a produção de marmelada, 
mas podendo ser usados em geleias, 
sopas, licores, xaropes e em pratos 
salgados finos. Um dos componentes 
do marmelo, a pectina, pode ser em-
pregada em produtos farmacêutico e 
de perfumaria.
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Mulheres contribuem para aumento 
do consumo de cerveja
Dados da Kantar apontam maior alta no terceiro trimestre de 2021 
desde o terceiro trimestre de 2019

Não é novidade dizer que a cer-
veja é preferência nacional. E esse 
favoritismo aumentou durante a 
pandemia de Covid-19. Tanto é que 
o terceiro trimestre de 2021 atingiu 
o maior número de consumidores da 
bebida desde o terceiro trimestre de 
2019, com alta de 27%. Os dados são 
da mais recente edição do Consumer 
Insights, análise feita pela Kantar, lí-
der em dados, insights e consultoria.

O estudo notou também que o 
perfil que mais contribuiu para o au-
mento de consumo foi o composto 
por mulheres de 40 a 49 anos e per-
tencentes às classes A e B. Por outro 
lado, os homens que fazem parte das 
mesmas faixas etárias e classes so-
ciais foram responsáveis pela queda 

na frequência, da ordem de 42%.

É válido destacar que a alta de 
consumo é consequência direta da 
flexibilização das regras de distancia-
mento da Covid-19 e da reabertura 
gradual do comércio. E que a consu-
mação ocorre, principalmente, em 
dois momentos: locais públicos e ca-
sas de amigos e familiares.

Em locais públicos, a penetração 
de mulheres passou de 14,5% para 
21,2% – um crescimento de 6,7 pon-
tos de penetração nos últimos 12 me-
ses, terminados em setembro de 2021, 
contra o mesmo período do ano ante-
rior. Nas casas de amigos e familiares, 
por sua vez, o consumo cresceu 4 pon-
tos de penetração, atingindo 18,3%, 

segundo Hudson Romano, gerente sê-
nior de consumo fora do lar da Kantar.

Ainda é importante ressaltar que 
a preferência por cerveja cresceu, 
principalmente, em momentos de ha-
ppy hours e aos fins de semana. Neste 
contexto, o aumento foi de 10 pontos 
de penetração, chegando a 45%.

A Kantar é líder global em dados, 
insights e consultoria. Atuamos em 
mais de 90 mercados e somos a empre-
sa que mais entende como as pessoas 
pensam, sentem, compram, comparti-
lham, escolhem e veem. Ao combinar 
nossa experiência sobre o conhecimen-
to humano com tecnologias avançadas, 
ajudamos nossos clientes a entender as 
pessoas e inspirar crescimento.
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Número de empresas de TI dispara 
nos últimos anos
Brasil já conta com mais de 422 mil negócios na área

De acordo com o Tech Report 
2021, um estudo divulgado no final 
do ano passado pela Associação Ca-
tarinense de Tecnologia (ACATE) em 
parceria com a Neoway, o número de 
empresas do setor cresceu 55% des-
de 2018. Hoje já são mais de 422 mil 
negócios nos segmentos de hardware, 
software e serviços, cerca de 85 mil 
foram fundados apenas em 2020.

 Em 2020, o faturamento do setor 
foi de 426 bilhões de reais, o equivalen-
te a 5,6% do PIB Nacional. O estado de 
São Paulo movimentou sozinho 206 bi-
lhões de reais, o que representa 48,4% 
do total do país, seguido pelo Rio de Ja-
neiro com 10%, Minas Gerais com 6,3% 
e Rio Grande do Sul com 5,4%.

A estimativa da Associação das 
Empresas da Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom) é que 
até 2024 o Brasil terá um total de 420 
mil vagas abertas para profissionais 
da área. De acordo com Giovani Paci-
fico, diretor de produtos e vendas da 
Zyxel Brasil, a tendência é que todos 
esses números cresçam significativa-
mente nos próximos anos.

“Estamos em um momento mui-
to favorável para o surgimento de 
novas empresas de TI, não apenas 
pela pandemia que exigiu que pro-
vidências fossem tomadas rapida-
mente e a tecnologia foi uma grande 
aliada, mas também pelo aumento 
da procura de companhias de outros 

segmentos pela digitalização, então, 
consequentemente, novas empre-
sas surgirão, a parcela do segmento 
no PIB aumentará e novas vagas de 
emprego serão criadas”, comenta o 
executivo.

A Zyxel é uma multinacional 
taiwanesa especializada em soluções 
de conectividade e redes corporativas. 
Com forte presença global em mais de 
150 mercados atendidos entre os cin-
co continentes, a companhia oferece 
inovações tecnológicas e conecta o 
mundo à internet há mais de 30 anos, 
construindo as redes do futuro e aju-
dando a explorar o potencial do mun-
do para satisfazer as necessidades do 
trabalho moderno.
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Pequenos e médios negócios de Minas Gerais 
aumentaram em 73% o faturamento com o 
e-commerce em 2021
Faturamento das PME’s de Minas Gerais foi de quase R$ 230 milhões com o e-commerce
Número de pedidos do estado cresceu 54%, saltando de 691 mil para mais de 1 milhão
Cerca de 8 produtos por minuto foram vendidos online no Estado
Em todo o país, 5 milhões de consumidores compraram pela internet pela primeira vez
Os cinco segmentos que mais faturaram no estado foram Moda, Acessórios, Casa & 
Jardim, Itens de Cozinha e Saúde & Beleza

O e-commerce brasileiro fechou 
o ano de 2021 com resultados po-
sitivos, mesmo com a retomada do 
comércio físico e o cenário econô-
mico mais desafiador, repetindo o 
movimento iniciado no ano passa-
do. Em 2021, as pequenas e médias 
empresas de Minas Gerais faturaram 
quase R$ 230 milhões com as vendas 
online, valor 73% maior que o re-
gistrado no mesmo período do ano 
passado (R$ 133 milhões). Em todo 
o Brasil, as PMEs faturaram R$ 2,3 
bilhões com o e-commerce, o que re-
presenta um crescimento de 77% em 

comparação com 2020. Os dados são 
do estudo NuvemCommerce, análise 
especializada anual do e-commer-
ce brasileiro realizada pela Nuve-
mshop, plataforma de e-commerce 
líder na América Latina com mais de 
90 mil lojas virtuais na região, em 
sua maioria de pequenos e médios 
empreendedores. 

O estudo está em sua 7ª edição e, 
desta vez, traz o desempenho das PMEs 
no e-commerce durante 2021, segundo 
ano do isolamento social e ano mar-
cado pelos novos hábitos de consumo 

transformados desde 2020. No último 
ano, ainda mais brasileiros compraram 
no digital: 5 milhões de consumidores 
compraram produtos pela internet pela 
primeira vez. Além do balanço de 2021, 
o levantamento também indica as prin-
cipais tendências de vendas e consumo 
para este ano. 

“O ano passado apresentou desa-
fios para toda a economia, especial-
mente para os pequenos e médios 
negócios. O comércio enfrentou um 
período de incertezas sobre a manei-
ra de operação e, por isso, a combina-
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ção dos meios físico e virtual esteve 
relevante como nunca. Se, de um lado, 
houve desafios no cenário econômico, 
com alta da inflação e dificuldade de 
crescimento do país; de outro, peque-
nas e médias empresas conseguiram 
expandir seus negócios no digital. 
Em 2021, ter uma loja online deixou 
de ser uma alternativa e passou a ser 
uma condição fundamental para as 
PMEs. Saímos de 2020, um ano mar-
cado pela intensa transformação di-
gital, e chegamos em 2021, época de 
consolidar a presença no mundo onli-
ne”, explica Alejandro Vázquez, CCO e 
cofundador da Nuvemshop.

BALANÇO DAS PMES  
DE MINAS GERAIS NO  
E-COMMERCE EM 2021

Apenas no estado, as PMEs ven-
deram 4,5 milhões de produtos, 
quantidade 35% superior ao volume 
do mesmo período do ano passado 
(3,4 milhões). Isso significa que fo-
ram vendidos cerca de 8 produtos por 
minuto. O volume de pedidos (que 
pode envolver um ou mais itens em 
uma única venda) também esteve em 
alta, atingindo mais de 1 milhão no 
mesmo período (em 2020, foram 691 
mil). O ticket médio foi de R$ 215,40, 
um aumento de 12% em relação ao 
valor em 2020 (R$ 192,65).

MINAS GERAIS 
5 SEGMENTOS QUE MAIS 
FATURARAM COM O  
E-COMMERCE EM 2021:

• Moda  
(R$ 115,5 milhões - +67%)

• Acessórios  
(R$ 9,1 milhões - +122%)

• Casa & Jardim  
(R$ 7,8 milhões - +81%)

• Itens de Cozinha  
(R$ 6,9 milhões - -3%)

• Saúde & Beleza  
(R$ 6,4 milhões - +59%)

CURIOSIDADES EM MINAS GERAIS - 
OS SEGMENTOS QUE TIVERAM UM 
BOOM EM 2021

Os dados de segmentos que apre-
sentaram as maiores taxas de cres-
cimento em faturamento em 2021 
também expressam o cenário do país 
e os hábitos de consumo e tendên-
cias de cada região. Em Minas Gerais, 
a retomada da economia e a ampla 
vacinação possibilitaram a volta das 
atividades ao ar livre, o que se refletiu 
no aumento das vendas de roupas de 
banho: esses e-commerces tiveram 
um faturamento 431% maior que em 
2020 (saltando de R$ 1,1 milhão para 
R$ 6 milhões).

A volta das atividades fora de 
casa também impactou nos cuidados 
com a aparência e a beleza dos bra-
sileiros no último ano. Em relação 
a 2020, o segmento de Acessórios 
aumentou o faturamento em 122% 
(R$ 9,1 milhões em 2021), enquan-
to o segmento de Moda cresceu em 
67% (R$ 115,5 milhões). Outro des-
taque no ano foram os e-commerces 
de eletrônicos, que cresceram seu 
faturamento em 213%, somando R$ 
3,7 milhões em 2021. Além disso, em 
Minas Gerais, os livros chamaram a 
atenção: lojas virtuais do segmento 
tiveram faturamento de R$ 2 milhões, 
o que representa aumento de 125% 
em relação a 2020.

Alejandro Vázquez, CCO e cofundador da Nuvemshop. 
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RESULTADOS DAS PMES  
EM TODO O PAÍS

No Brasil, as PMEs venderam 44,5 
milhões de produtos, quantidade 
59% superior ao volume do mesmo 
período do ano passado (28 milhões). 
Isso significa que foram vendidos 
cerca de 85 produtos por minuto no 
ano passado. O volume de pedidos 
(que pode envolver um ou mais itens 
em uma única venda) também esteve 
em alta, atingindo 10,5 milhões no 
mesmo período (em 2020, foram 6 
milhões). O ticket médio em 2021 foi 
de R$ 219,47, um aumento de apenas 
4% em relação ao ticket médio de 
2020 (R$ 211,04).

NACIONAL 
5 SEGMENTOS QUE MAIS 
FATURARAM COM O  
E-COMMERCE EM 2021:

• Moda  
(R$ 895,4 milhões)

• Saúde & Beleza  
(R$ 146,5 milhões)

• Acessórios  
(R$ 114 milhões)

• Eletrônicos  
(R$ 82 milhões)

• Casa & Jardim  
(R$ 79 milhões)

PAGAMENTOS E LOGÍSTICA  
EM DESTAQUE

Para driblar a inflação mais alta e 
realizar compras, o cartão de crédito 
foi a principal opção dos consumido-
res, pelo benefício do parcelamento, 
representando mais de 54% dos pe-
didos pagos no ano. Mas o principal 
destaque ficou para os pedidos pagos 
com Pix (6%), que ultrapassaram os 
que foram pagos com boleto (5%), 
garantindo praticidade para o cliente 
e o lojista. “Com o Pix, o empreende-
dor recebe imediatamente o valor da 
compra e consegue realizar uma ges-

tão mais eficiente do estoque, o que 
é fundamental para não perder ven-
das em momentos de grandes picos, 
como a Black Friday”, afirma Guilher-
me Pedroso, Country Manager da Nu-
vemshop no Brasil.

Em relação à logística, a grande 
aposta das PMEs foi a digitalização 
das opções de envio. Os meios tradi-
cionais de logística, como os Correios, 
foram responsáveis por menos en-
vios: entregaram cerca de 27% dos 
pedidos em 2021, enquanto em 2020 
eram responsáveis por 35% das en-
tregas.

RAIO-X DAS PMES NO DIGITAL

O estudo NuvemCommerce 2022 
também revela o perfil dos peque-
nos e médios negócios que venderam 
pelo e-commerce no ano passado, a 
partir de uma pesquisa realizada com 
os 90 mil lojistas da base da platafor-
ma Nuvemshop. Para esses empreen-
dedores, as maiores dificuldades de 
empreender foram falta de dinheiro 
para investimento no negócio (38%) 
e ausência de tempo para desenvol-
ver tudo o que precisam (30%). Para 
2022, os lojistas pretendem expandir 

ainda mais a estratégia dos negócios 
virtuais: a pesquisa indica que 74% 
deles desejam aprender mais sobre 
estratégias do e-commerce, enquanto 
mais de 68% querem ampliar canais 
de divulgação e 56% querem ampliar 
os canais de venda online.

A Nuvemshop é a plataforma de 
e-commerce líder na América Latina 
e tem o compromisso de potenciali-
zar e motivar todos os empreende-
dores a transformarem seus sonhos 
em histórias que transcendam. Com 
mais de 90 mil lojas, integra produ-
tos, pagamentos, envios e disponi-
biliza de um ecossistema com mais 
de 1.000 parceiros, como Facebook, 
Instagram, marketplaces e lojas fí-
sicas. Atualmente, a companhia tem 
mais de 900 colaboradores e escri-
tórios no Brasil, México e Argenti-
na. Em agosto de 2021, a empresa 
recebeu um investimento de R$ 2,6 
bilhões e se tornou unicórnio no Bra-
sil. Nos últimos meses, a Nuvemshop 
comprou o Ecommerce na Prática, 
maior escola e comunidade de e-
-commerce do mundo, e a Mandaê, 
plataforma de logística. Além disso, 
lançou o Nuvem Pago, meio de paga-
mento próprio.
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Cachaça: Exportação em 2021 cresceu 
quase 40% em valor e 30% em volume, 
em comparativo ao ano anterior
Entidade representativa do setor comemora o aumento nas exportações. O Instituto 
Brasileiro da Cachaça (IBRAC) prevê atingir um patamar ainda maior por meio do Projeto 
Setorial de Promoção às Exportações de Cachaça, desenvolvido pelo Instituto em parceria 
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)

As exportações de Cachaça cres-
ceram* consideravelmente em 2021 
- em valor e volume - de acordo com 
dados do Comex Stat, compilados 
pelo Instituto Brasileiro da Cachaça 
– IBRAC, entidade representativa do 
setor, e divulgados nesta sexta-feira 
(7). A variação percentual do último 
ano, no comparativo com 2020, apre-
sentou crescimento de 38,39 % em 
valor e 29,52% em volume. (números 
muito mais expressivos ao compara-
tivo de 2019-2020, período no qual 
o setor foi significativamente afetado 
pela pandemia). 

Considerando os números totais, 
referentes aos mais de 70 países para 
os quais a Cachaça é vendida atual-
mente, felizmente, pelo menos no 
mercado externo, o setor caminha 
para a recuperação. Em 2020, a ex-
portação em litros havia caído 23,9% 
em relação a 2019, totalizando 5,57 
milhões de litros exportados da bebi-
da. Já em 2021, foram vendidos 7,22 
milhões de litros de Cachaça no total, 
um crescimento de 29,52%. O mesmo 
aconteceu com o faturamento: en-
quanto que em 2020 o setor faturou 
U$ 9,5 milhões (34,8% a menos que 

em 2019) com as vendas externas, no 
último ano esse faturamento chegou 
a mais de U$ 13,17 milhões, um cres-
cimento de 38,39 %. 

Países de destino – Estados Uni-
dos, Alemanha e Paraguai são os três 
países que mais importaram a Cacha-
ça em 2021, em termos de valor. EUA 
importou um valor total de U$ 3,48 
milhões, demonstrando um cresci-
mento de 56% em relação a 2020. Já 
o valor de importação alemã teve um 
aumento de 41,37%, passando para 
U$ 1,88 milhão em 2021. O Paraguai 
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importou U$ 1,32 milhão em valor 
no último ano. Em volume, esses 3 
países também lideram o ranking, 
sendo Paraguai o primeiro colocado, 
com 1,63 milhão de litros importa-
dos, assim como a Alemanha com os 
mesmos 1,63 milhão de litros (um vo-
lume 47,75% maior ao importado em 
2020), e os EUA vem em terceiro lu-
gar com 903 mil litros importados. Na 
4ª e 5ª posição do ranking - tanto de 
valor quanto volume, estão Portugal 
e França, com valores respectivos de 
U$ 937mil (509 mil litros) e U$ 785 
mil (509 mil litros) em importação. O 
crescimento percentual de Portugal 
chegou a 120% em termos de valor, e 
100% em termos de volume, compa-
rados ao ranking anterior. 

Principais estados exportadores 
- Entre os principais Estados exporta-
dores, em termos de valor, São Paulo 
e Pernambuco lideram o ranking de 
2021, com o total de U$6,09 milhões e 
U$ 1,84 milhão exportados, respecti-
vamente. Na 3ª, 4ª e 5ª posição estão 
o Rio de Janeiro (U$ 1,30 milhões), 
Paraná (U$ 1,23 milhões) e Rio Gran-
de do Sul (U$ 883 mil). Já em Volume, 
São Paulo (3,15 milhões de litros) e 
Pernambuco (1,95 milhão de litros) 
se destacam novamente, seguidos do 
Paraná (1,15 milhão de litros), Rio de 
Janeiro (378 mil litros) e Minas Gerais 
(248 mil litros). 

Para Carlos Lima, diretor execu-
tivo IBRAC, as exportações de 2021 
quase chegaram aos mesmos índi-
ces de 2019, período pré-pandemia, 
o que reforça a expectativa de uma 
recuperação absoluta em 2022. “O 
setor foi significativamente afetado 
durante a pandemia, principalmen-
te devido ao fechamento de bares 
e restaurantes em todo o mundo e, 
ainda, medidas de proibição de co-
mercialização e/ou consumo de be-
bidas alcoólicas em vários mercados. 
Acreditamos que a reabertura dos 
estabelecimentos, juntamente com 
a maior movimentação do comér-
cio entre os países e a liberação de 
feiras e eventos presenciais, podem 

potencializar essa retomada”, diz 
Lima. “Para além do fechamento de 
estabelecimentos e proibições, o se-
tor da Cachaça enfrentou outros de-
safios em 2020 e 2021, que podem 
perdurar em 2022, como a escassez 
de insumos, principalmente garra-
fas, além de um aumento expressivo 
no frete internacional e escassez de 
containers. E, apesar desses desa-
fios, conseguimos observar números 
de crescimento muito animadores 
para o setor em 2022”, completa. 

Como impulsionador das exporta-
ções da Cachaça no mercado externo 
em 2022, Lima frisa as ações previs-
tas no Projeto Setorial de Promoção 
às Exportações de Cachaça - Cachaça: 
Taste The New, Taste Brasil, realizado 
pelo IBRAC em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil). 
Além das ações de capacitação de 
produtores também realizadas em 
parceria com a Apex-Brasil.  

“O cronograma previsto de ações 
para 2020 e 2021 também foi afeta-
do pela pandemia, mas todo o apoio 
governamental, alcançado por meio 
dessa parceria do IBRAC com a Apex-
-Brasil, será imprescindível para a re-
cuperação do setor no mercado inter-

nacional." finaliza o diretor executivo 
do Instituto. 

O IBRAC é a entidade representa-
tiva do segmento produtivo da Cacha-
ça. Com abrangência nacional possui 
entre os seus associados as principais 
empresas (micro, pequenas, médias e 
grandes) do segmento produtivo da 
Cachaça de vários estados brasileiros, 
sejam elas produtoras, estandardiza-
doras ou engarrafadoras, que corres-
pondem a mais de 80% do volume de 
Cachaça comercializado formalmente 
no Brasil. No Instituto também es-
tão presentes 13 entidades de clas-
se (estaduais/regionais/nacionais) 
do segmento produtivo. Com essa 
composição o IBRAC é a mais ampla 
representação de uma categoria de 
bebidas no Brasil. 

*A exemplo do que ocorreu em 
2020, os dados de 2021 ainda podem 
sofrer pequenos ajustes em fevereiro, 
em função do reprocessamento de da-
dos que pode ser feito pelo Ministério 
da Economia. O objetivo do reproces-
samento é capturar as atualizações 
mais recentes relacionadas a altera-
ções, correções e ajustes naturais que 
os próprios exportadores e importado-
res realizam tardiamente ao longo do 
primeiro mês do ano seguinte.
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População pode solicitar documentos 
de mais de 12 mil cartórios em todo o 
Brasil pela internet
Só em 2020, ano da pandemia, plataforma da Leme Inteligência Forense - Central das 
Certidões -, que integra 12 mil cartórios no país, viabilizou entrega de 150 mil registros, 
como de nascimento, casamento, protesto, matrícula de imóvel, entre outros, inclusive 
para o exterior. Tecnologia: com mais de 400 documentos providenciados por dia, 
Central das Certidões alcança cartórios de todo o Brasil

Você está em São Paulo e precisa 
de uma matrícula de imóvel no Ceará. 
Mora no Paraná e necessita da segunda 
via do registro de nascimento em Mato 
Grosso. Tempos atrás, providenciar 
essa papelada, nessas condições, sig-
nificava se deslocar quilômetros – des-
pendendo tempo e dinheiro. Com as 
soluções em tecnologia da informação, 
tais distâncias estão sendo eliminadas.

Plataformas que integram cartó-
rios, viabilizando a obtenção de do-
cumentos sem viajar até o local de 
origem do documento, não são pro-
priamente uma novidade. O que é, 
sim, um desafio recente para presta-
dores desse serviço é agregar à tecno-
logia um atendimento humanizado, 
de modo a tornar menos burocrática 
e árida a missão de obter papéis in-

dispensáveis à vida prática.

“O mundo cartorial é marcado 
por relações impessoais. Procuramos 
humanizar essas relações”, afirma o 
designer de produtos da Leme Inte-
ligência Forense, William Brepohl, 
empresa que tem no seu portfólio a 
Central das Certidões, solução que 
integra 12 mil cartórios em todo o 
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Brasil. É, conforme ressalta o profis-
sional, a plataforma do segmento com 
maior alcance territorial. A sede da 
empresa está em Pinhais, região me-
tropolitana de Curitiba.

Em 2020, ano da pandemia de 
Covid-19, em que se estabeleceram 
restrições de circulação, a Central das 
Certidões providenciou mais de 150 
mil documentos – média diária que 
supera, portanto, a marca de 400 pa-
péis solicitados e entregues aos clien-
tes. O serviço existe há 15 anos, e nes-
se período já foram mais de 1 milhão 
de certidões emitidas. Há também 
envios para o exterior, para destinatá-
rios em quase 200 países.

A solução acumula, como se vê, 
longa trajetória na praça – desde me-
ados dos anos 2000. Até pouco tem-
po, era conhecida pelo nome “Cartó-
rio 24 Horas”. “Começamos por esse 
serviço [de integração cartorial]. A 
empresa cresceu, fomos para outras 
atividades, como a inteligência fo-
rense, e então a Central de Certidões 
se constituiu em um dos produtos e 
marcas da Leme”, explica Brepohl.

Mais do que difundir o novo nome, 
está na estratégia do negócio fazer o 
serviço ser reconhecido pela humani-
zação do atendimento. “Está entre os 
nossos princípios ser a ‘ponte’ entre 
as pessoas e os cartórios. Nosso lema 
é: ‘simples’. Ponto. Nós cuidamos da 
parte da burocracia para os clientes, 
e com eles buscamos ser atenciosos. 
Ninguém vai ao cartório porque quer. 
Vai porque precisa resolver algo, está 
passando por um momento difícil. 
Então, temos que ouvir as pessoas. 
Sermos leves, mas com profissiona-
lismo”, defende Silveira.

Além de pessoas físicas, a Central 
das Certidões atende pessoas jurí-
dicas. São escritórios de advocacia, 
bancos, empresas em geral com roti-
na de grande demanda por obtenção 
de certidões e documentos. “Há clien-
tes nossos, pessoas jurídicas, que che-
gam a retirar até 6 mil certidões em 

um mês”, acrescenta a diretora finan-
ceira da Leme, Jaqueline Gonçales.

De acordo com ela, certidões de 
nascimento, casamento, protesto e 
óbito, e ainda matrícula de imóvel 
atualizada e busca de bens estão en-
tre os documentos mais solicitados, 
por pessoas físicas e jurídicas. Mas há 
uma série de outros papéis possíveis 
de serem providenciados. Os pedidos 
podem ser feitos e pagos pela inter-
net, e a entrega, é feita ao endereço 

indicado pelo cliente.

Os custos, conforme sublinha a di-
retora financeira, variam de documen-
to para documento, e mesmo de serviço 
para serviço. Há algumas situações, por 
exemplo, onde a busca e localização 
são mais complexas – demandando da 
Leme a contratação de um advogado na 
região onde está o cartório a ser requi-
sitado. Mesmo assim, em média, o pra-
zo de entrega ao cliente é de oito dias, 
pontua Jaqueline Gonçales.

Jaqueline Gonçales, diretora financeira da Leme
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Agostinho Patrus presta homenagem 
às vítimas da tragédia ocorrida em 
Brumadinho
Determinado pela ALMG, Dia de Luto marcou os três anos do desastre 
provocado pelo rompimento da barragem da Vale

O presidente da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), depu-
tado Agostinho Patrus (PV), realizou 
homenagem às 272 vítimas fatais da 
tragédia do rompimento da barragem 
da Vale, ocorrida em Brumadinho, no 
dia 25 de janeiro último, dia em que 
se completam três anos do desastre. 
A data consta no calendário oficial do 
Estado como Dia de Luto, a partir de 
uma lei, de autoria do Legislativo es-
tadual, aprovada em 2020.

A solenidade foi iniciada às 
12h28, momento exato em que ocor-
reu o rompimento da barragem. A 
homenagem foi realizada na Praça da 
Assembleia, na capital mineira, onde 
o presidente Agostinho Patrus con-
duziu o arriamento das bandeiras de 
Minas e de Belo Horizonte, que per-
maneceram a meio mastro durante 
todo o dia.

Em seguida, o parlamentar depo-

sitou flores no Memorial em homena-
gem às vítimas, também localizado na 
praça. O momento foi marcado, ainda, 
pelo toque de silêncio executado pelo 
Corpo de Bombeiros.

Em entrevista durante o evento, 
o parlamentar mais uma vez lamen-
tou o ocorrido. “É a maior tragédia 
da história de Minas Gerais, nós não 
podemos esquecê-la jamais. Tem que 
servir de exemplo para que todos 
compreendam, de uma vez por todas, 
que o cuidado com a vida das pessoas 
deve sempre estar acima de qualquer 
interesse”, disse.

Esta é a segunda vez em que a 
Assembleia realiza solenidade do Dia 
de Luto em memória das vítimas do 
rompimento da barragem. Outra ini-
ciativa criada pela ALMG está prevista 
na Lei 23.591/2020, que determina 
que obras construídas com recursos 
da Vale, provenientes de reparação 

ou indenização, devem receber pla-
cas com nomes de todas as vítimas da 
tragédia.

“A Assembleia nunca deixará de 
reverenciar e homenagear as 272 
pessoas que, assim como seus amigos 
e familiares, tiveram seus sonhos in-
terrompidos. Nós, deputadas e depu-
tados, sempre nos lembraremos das 
vidas que se foram e permanecere-
mos empenhados em trabalhar para 
que tragédias como esta nunca mais 
se repitam”, finalizou o presidente da 
ALMG, deputado Agostinho Patrus.

HISTÓRICO

Os desastres relacionados à mine-
ração ocorridos em Minas motivaram 
a aprovação, pela ALMG, de uma legis-
lação mais rígida sobre barragens e a 
criação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Barragem de Bru-
madinho, que pediu o indiciamento 
de 13 pessoas e fez uma série de re-
comendações aos órgãos públicos. Já 
em 2019, foi aprovada a Lei 23.291, 
a qual instituiu a Política Estadual de 
Segurança de Barragens.

Outro importante avanço foi a 
criação da Lei 23.795, de 2021, que 
define as normas da Política Estadual 
dos Atingidos por Barragens. A nova 
legislação estabelece que o Estado 
prestará assistência social aos atin-
gidos, o que abrange ações prévias, 
concomitantes e posteriores ao pla-
nejamento, à construção, à instalação, 
à operação, à ampliação ou à manu-
tenção de barragens.

Foto: Victor Oliveira
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O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) é a entidade que congrega, representa, promove 
e divulga a indústria mineral nacional. Se você é minerador, presta serviço ou tem relação 
comercial com o nosso negócio e ainda não é associado, junte-se a nós. Faça parte do IBRAM, a 
maior entidade brasileira do setor. Defender os interesses da indústria mineral é o nosso papel.

ibram.org.br
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Exposição em homenagem a Guignard 
no Memorial Vale

RAQUEL CAPUCIO

O Memorial Vale lançou em 
dezembro, a exposição “Ima-
ginante de Minas, século 20”, 
que marca o retorno das ex-
posições presenciais e faz 
parte das comemorações dos 
seus 10 anos de atividade. 
Com curadoria de Júlio Mar-
tins e Maria Angélica Melen-
di, foram reunidos mais de 30 
artistas para traçar uma visão 
diversa das experiências em 
artes visuais desenvolvidas 
nas terras mineiras ao longo 
do século 20. 

A exposição fica em cartaz 
até o dia 3 de abril de 2022. 
O título se inspira em uma 
série de pinturas de Alberto 
da Veiga Guignard, marco im-
portante, da modernidade ar-
tística mineira, e aponta para 
desdobramentos improváveis 
nas poéticas dos artistas das 
décadas de 1960 a 1990.

O público terá acesso a seis 
obras de Guignard, três 
pinturas e três desenhos, e 
obras de Adalgisa Martins, 
Amílcar de Castro, Arlindo 
Daibert, Assis Horta, Beatriz 
Dantas e Paulo Emílio Le-
mos, Cao Guimarães, Celso 
Renato, Farnese de Andrade, 
Franz Weissmann, Genesco 
Murta, George Helt, G.T.O., 
Inimá de Paula, Jeanne Milde, 
Lorenzato, Lótus Lobo, Man-
fredo Souzaneto, Marco Sam-
paio, Marco Paulo Rolla, Mar-
cos Benjamin, Marta Neves, 
Maria Lira Marques, Mary 
Vieira, Maurino de Araújo, 

Raymundo Colares, Renato 
de Lima, Roberto Vieira, Ro-
sângela Rennó, Solange Pes-
soa e Zina Aita.

O tutor da exposição, Júlio 
Martins, explica que a inten-
ção foi dar uma visão das 
artes plásticas do século XX 
em Minas Gerais, quando se 
implanta a modernidade em 
meados do século passado. 
“Buscamos em nossa cura-
doria colocar artistas que, 
de um lado, não têm uma 
descendência direta com 
Guignard, pouco estudados 
e pouco vistos nas narrati-
vas oficiais, e de outro lado 
artistas que apontam grande 
inventividade nos seus pro-
cessos para além daquilo que 
poderíamos esperar dentro 
da própria obra do Guignard”, 
detalha.

Serviço

EXPOSIÇÃO  
IMIGRANTE  
DE MINAS,  
SÉCULO 20

Praça da Liberdade,  
640 Savassi

Visitação gratuita  
até 03/04/2022

Terça a sábado:  
das 10h às 17h30,  
com permanência  
até as 18h

Domingo 
das 10h às 15h30,  
com permanência  
até as 16h

Advogada, 
especialista em 
Cultura.

Israel Crispim - Museu Mineiro
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“Nenhuma Nação estará 
tranquila se apenas tirar o 
seu sustento básico do comér-
cio de produtos primários, 
sempre dependente dos ca-
prichos dos mercados impor-
tadores e das concorrências 
de toda espécie.

Quero retomar a afir-
mação que reiteradamente 
venho fazendo, desde quan-
do candidato à Presidência 
da República: não podemos, 
não devemos e não queremos 
continuar nação de impor-
tância secundária, vivendo 
na dependência da exporta-
ção de produtos primários.”

“A edificação do nosso 
parque industrial exige que 
ainda compremos equi-
pamentos novos. Somos 
obrigados a importar cer-
tas matérias-primas para 
fábricas e parte dos com-
bustíveis líquidos para con-
sumo interno. Embora nos 
limitemos a importações 
essenciais, não é pequeno o 
montante de divisas que nos 
vemos forçados a despender. 
A receita de nossas exporta-
ções, proporcionada pelo 
café e alguns outros produ-
tos, não atende aos recla-
mos da expansão do Brasil. 
Temos que vender mais, há 

que ampliar as correntes 
tradicionais de exportação 
e procurar mercados novos 
para nossos produtos”.

“Para vender, precisa-
mos de produzir o que seja 
vendável, e nas melhores con-
dições. Importa, para conso-
lidar nossa base econômica, 
diversificar nossa produção, 
encontrar a via de acesso a 
um regime de mais ampla 
produtividade. Essa tarefa, 
urgente, requer leal, profun-
do e efetivo entendimento 
entre o governo e as classes 
econômicas. 

Bem sabeis, vós todos, ho-
mens responsáveis que sois, 
vitoriosos na iniciativa priva-
da, patriotas e idealistas, fau-
tores do progresso nacional, 
bem sabeis que vivemos uma 
hora decisiva e que os cami-
nhos do desenvolvimento se 
confundem com as estradas 
da segurança e da sobrevi-
vência do país. 

Se mantivermos apenas 
o presente ritmo de desen-
volvimento, pouca esperan-
ça haverá de nos igualarmos 
um dia aos países altamente 
industrializados; e, se nem 

esse ritmo insuficiente pu-
dermos manter, nossa situ-
ação se tornará verdadei-
ramente inquietadora. Eis 
por que governo e iniciativa 
privada devem convergir 
para o objetivo supremo do 
desenvolvimento, sob o pris-
ma da segurança da nação 
brasileira”.

 Textos extraídos de 
alguns pronunciamentos  

de JK contidos na  
Coletânea Juscelino 
Kubitschek: Profeta  

do Desenvolvimento,  
de minha autoria.

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

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Comércio exterior brasileiro bateu recorde 
de corrente, superávit e exportações em 2021
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Os números do co-
mércio exterior brasileiro 
fecharam o ano de 2021 
apontando uma corrente 
de comércio (soma de ex-
portações e importações) 
recorde de US$ 499,8 bi-
lhões e saldo com superávit 
– também recorde – de US$ 
61 bilhões. Segundo dados 
da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Minis-
tério da Economia, divul-
gados no dia 3/1), houve 
recorde nas exportações, 
com US$ 280,4 bilhões, en-
quanto as importações che-
garam a US$ 219,4 bilhões, 
no quinto melhor resultado 
da série histórica, iniciada 
em 1989.

No ano de 2021, a ba-
lança comercial registrou 
o maior superávit da sua 
série histórica, no valor 
de US＄ 61,2 bilhões. Um 
acréscimo de US＄ 10,8 
bilhões em relação ao sal-
do de 2020. A corrente de 
comércio (exportações 
mais importações) atin-
giu valor recorde de US＄ 
500 bilhões, resultado de 
um aumento de 34,2% nas 
exportações e de 38,2% 
nas importações, entre 
2020/2021.

A corrente de comércio 
cresceu 35,8% em relação 
ao ano anterior e superou 
o recorde de US$ 481,6 
bilhões de 2011. O saldo 
comercial subiu 21,1% em 

relação ao de 2020 e ficou 
acima do recorde de US$ 
56 bilhões de 2017. Nas ex-
portações, o aumento foi de 
34% em relação ao ano an-
terior, deixando para trás 
o recorde de US$ 253,7 bi-
lhões de 2011. Já as impor-
tações subiram 38,2% em 
relação a 2020 e tiveram 
o maior resultado desde 
2014, quando ficaram em 
US$ 230,8 bilhões. O re-
corde de valor importado 
foi o de 2013, de US$ 241,5 
bilhões.

 O aumento das expor-
tações foi liderado pela va-
riação dos preços (29,3%), 
pois a variação no volume 
foi 3,2%. Nas importações, 
a liderança coube ao volu-
me que cresceu 21,9% en-
quanto os preços aumenta-
ram em 13,1%.

 As exportações de com-
modities, com participação 
de 67,7% nas exportações 
totais, explicam o desem-
penho desse fluxo de co-
mércio. Em valor, as vendas 
de commodities aumenta-
ram 37,3%, sendo a varia-
ção dos preços de 38,9% 
acompanhada de um recuo 
no volume de 1,8%. As ex-
portações de não commo-
dities cresceram 28,1%, 
resultado do aumento dos 
preços em 12,4% e do vo-
lume em 13,5%. O recuo 
no volume exportado das 
commodities foi pequeno, 
sendo mais do que com-
pensado pelas variações 
positivas nos preços das 
commodities e nos índices 
das não commodities. 

 As importações de 
commodities aumentaram 

sua participação na pau-
ta de 7% para 8,5%, entre 
2020 e 2021, associada a 
uma variação de 69,5% em 
valor, entre 2020/2021, 
com aumento nos preços 
de 36,4% e no volume de 
23%. No caso das não com-
modities, que explicaram 
91,5% das compras exter-
nas do Brasil, a variação em 
valor foi de 35,8%, com au-
mento no volume de 22% e 
nos preços de 11,1%. 

A elevação nos preços 
das commodities em 2021 
levou a uma variação de 
14,6% nos termos de tro-
ca, entre 2020/2021, após 
uma queda de 0,1%, entre 
2019/2020. Não é espera-
da uma nova onda de au-
mento nos preços das com-
modities, mas o ano inicia 
com um cenário de incer-

Com US$ 280 bilhões em exportações e US$ 219 
bilhões em importações, país chegou a US$ 500 
bilhões de corrente de comércio e US$ 61 bilhões 
de saldo comercial no ano de 2021
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tezas referente aos efeitos 
da seca e da chuva em algu-
mas safras, ao menor ritmo 
de crescimento da China e 
à possível intensificação do 
uso de subsídios em alguns 
países, como nos Estados 
Unidos em relação ao mer-
cado de carne bovina.

 O comércio exterior 
por tipo de indústria regis-
trou um aumento, em valor, 
de 62,7% nas exportações 

da indústria extrativa, ex-
plicado pelo aumento de 
preços em 59,7% e de 1,3% 
no volume. A participação 
da indústria nas exporta-
ções totais passou de 23% 
para 28%, entre 2020 e 
2021. Observa-se que dois 
produtos, minério de ferro 
e óleo bruto de petróleo, 
explicaram 94% do total 
das vendas externas do 
setor em 2021, e os dois 
produtos registraram va-

riações, em valor, de 73% 
e 55,3%, respectivamente. 
Segundo os dados da Se-
cretaria de Comércio Exte-
rior, as variações do preço 
médio US＄/tonelada foram 
de 65% para o minério e de 
60,4% para o petróleo e, do 
volume, de 4,9% (minério) 
e queda de 3,1% (petró-
leo). A participação das 
duas commodities no total 
das exportações brasileiras 
foi de 26,8%. 

 A segunda maior varia-
ção em valor foi da indús-
tria de transformação, de 
26%, com participação de 
51% nas exportações totais 
brasileiras em 2021, uma 
queda de 4 pontos percen-
tuais em relação a 2020. O 
índice de preços aumentou 
17,8% e o de volume 6,5%, 
entre 2020 e 2021. A pauta 
de exportações da indústria 
é mais diversificada que a da 
agropecuária e da extrativa, 

Total Geral 280.632.533.563 209.180.241.655 219.409.359.680 158.786.824.879 61.223.173.883 50.393.416.776 500.041.893.243 367.967.066.534

China 87.751.029.434 67.788.075.211 47.651.103.805 34.778.441.387 40.099.925.629 33.009.633.824 135.402.133.239 102.566.516.598

Estados Unidos 31.132.951.405 21.471.033.994 39.383.972.412 27.875.749.399 -8.251.021.007 -6.404.715.405 70.516.923.817 49.346.783.393

Argentina 11.879.043.267 8.488.738.068 11.948.917.774 7.897.095.769 -69.874.507 591.642.299 23.827.961.041 16.385.833.837

Países Baixos (Holanda) 9.322.309.854 6.704.999.994 2.101.737.893 1.385.096.580 7.220.571.961 5.319.903.414 11.424.047.747 8.090.096.574

Chile 6.999.548.746 3.849.842.523 4.422.298.642 2.895.554.015 2.577.250.104 954.288.508 11.421.847.388 6.745.396.538

Singapura 5.824.275.049 3.670.976.850 842.725.788 823.562.920 4.981.549.261 2.847.413.930 6.667.000.837 4.494.539.770

Coreia do Sul 5.668.207.543 3.762.436.944 5.107.597.571 4.496.903.760 560.609.972 -734.466.816 10.775.805.114 8.259.340.704

México 5.561.212.115 3.829.385.290 4.561.154.707 3.862.357.510 1.000.057.408 -32.972.220 10.122.366.822 7.691.742.800

Japão 5.535.415.951 4.127.277.226 5.145.890.788 4.191.338.382 389.525.163 -64.061.156 10.681.306.739 8.318.615.608

Espanha 5.443.926.468 4.056.872.702 3.316.699.563 2.632.578.938 2.127.226.905 1.424.293.764 8.760.626.031 6.689.451.640

Alemanha 5.040.915.502 4.123.730.396 11.346.309.670 9.369.072.621 -6.305.394.168 -5.245.342.225 16.387.225.172 13.492.803.017

 JAN-DEZ/2021 JAN-DEZ/2020 JAN-DEZ/2021 JAN-DEZ/2020 JAN-DEZ/2021 JAN-DEZ/2020 JAN-DEZ/2021 JAN-DEZ/2020

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
VALORES EM US$ FOB

1 – Em 2021, o Brasil exportou US$ 280,6 
bilhões e importou US$ 219,4 bilhões, gerando 
um saldo na balança comercial positivo para o 
Brasil de US$ 61,2 bilhões.

2 – Em 2021, o Brasil exportou para a China US$ 87,7 
bilhões e importou US$ 47,6 bilhões, gerando um saldo 
na balança comercial positivo para o Brasil de US$ 40,1 
bilhões (65,52% do saldo comercial total).

3 – Em 2021, o Brasil exportou para os Estados 
Unidos US$ 31,1 bilhões e importou US$ 39,4 
bilhões, gerando um saldo na balança comercial 
negativo para o Brasil de US$ 8,3 bilhões. 

Fonte: SECEX/
Ministério da 

Economia

PAÍS
 EXPORTAÇÃO (A) IMPORTAÇÃO (B) SALDO(A-B) CORRENTE (A+B)

 2012   2013 2014   2015   2016  2017  2018  2019  2020  2021
SALDO  14,79   -8,96 -9,90  13,68  40,20 56,04 46,57 35,20 50,39 61,01
Petróleo/Derivados  -0,47       -12,76 -9,69  -0,29    2,48 5,50 12,13 11,43 14,00 18,30
Demais Produtos 15,25    3,80 -0,21  13,97  37,73 50,53 34,44 23,77 36,39 42,71

EXPORTAÇÕES  239,95 232,54      220,92         186,78       179,53  214,99 231,89 221,13 209,18 280,39
Petróleo/Derivados     31,13 23,06 25,66 16,80  13,61 21,44 31,86 30,16 24,93 37,44
Outros Produtos       208,82 209,49 195,26 169,98  165,92 193,55 200,02 190,97 184,25 242,96

IMPORTAÇÕES    225,17 241,50 230,82 173,10  139,32 158,95 185,32 185,93 158,79 219,39
Petróleo/Derivados 31,60 35,81 35,35 17,09  11,13 15,94 19,74 18,73 10,93 19,14
Outros Produtos 193,57 205,69 195,47 156,01  128,19 143,02 165,58 167,20 147,85 200,25

TERMOS DE TROCA
FUNCEX
(2006=100) 121,54 119,05 114,99 102,32  105,48 111,62 109,28 109,97 111,65 111,05

Volume Comercial    
S/PIB - % 18,87 19,21 18,41  20,04 17,72 18,12 21,78 21,74 25,41 30,96*

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA – 2012/2021
EM US$ BILHÕES FOB

*Estimativas
Fonte: SECEX/Ministério da Economia/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento 
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e os dez principais produtos 
explicaram 46% das vendas 
externas do setor, sendo, 
majoritariamente, produ-
tos que podem ser classifi-
cados como commodities. 
O produto de maior valor 
adicionado foram os veícu-
los de passageiros, entre os 
dez principais (10º princi-
pal produto exportado, com 
participação de 2,3% na 
pauta da indústria). Ressal-
ta-se que, o principal pro-
duto exportado foi açúcar e 
melaços (6,4% de participa-
ção nas vendas externas da 
indústria), seguido de carne 
bovina, farelo de soja, óleo 
combustível e carne de aves.

A agropecuária, com 
participação de 20% no 
total das exportações bra-

sileiras, registrou aumento 
de 23,6% em valor, 27,2% 
nos preços e recuo de 1,8% 
no volume. A soja respon-
deu por 70% das vendas 
do setor e cresceu 35,3%, 
em valor, seguido do café, 
com 10,5% de participação 
e aumento de 16,7%. Repe-
tindo o comportamento das 
commodities, a variação po-
sitiva do valor foi liderada 
pelos preços: 30,3% (soja) 
e 21,3% (café). A variação 
do volume foi de 3,8% para 
soja e de recuo, em 3,8%, 
para o café.

O resultado do compor-
tamento das vendas exter-
nas por indústria é refletido 
na composição dos princi-
pais produtos exportados. 
Em ordem decrescente, mi-

nério de ferro, soja e petró-
leo bruto explicaram 41% 
do total das exportações 
brasileiras em 2021, sendo 
de 46% a participação dos 
dez principais produtos. Os 
demais produtos na lista 
das dez principais exporta-
ções são comodities, como 
carnes, farelo de soja, celu-
lose, semimanufaturas de 
ferro e aço e o açúcar. 

De acordo com a Fun-
dação Getúlio Vargas, do 
lado das importações, a 
pauta tem um grau de con-
centração menor, sendo 
que os dez principais pro-
dutos explicaram 36% das 
compras externas e os três 
principais (adubos, óleos 
combustíveis e medica-
mentos), 16,7%. 

A indústria de trans-
formação respondeu por 
91,5% das importações 
e registrou aumento de 
34,6%, em valor, 11,7% nos 
preços e 20,3% no volume, 
entre 2020/2021. Os três 
principais produtos im-
portados da indústria são 
os mesmos da pauta total: 
adubos, óleos combustíveis 
e medicamentos somam 
18,6% do total das com-
pras externas da indústria. 

A indústria extrativa 
participou com 6% no total 
das importações. Em valor, 
as compras do setor aumen-
taram em 89,8%, sendo que 
o volume registrou variação 
de 43,2% e os preços de 
31,6%. Os principais pro-
dutos importados foram: 

BRASIL – EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES

Fonte: Valor Econômico
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gás natural liquefeito; e óleo 
bruto de petróleo. Juntos, 
os três produtos somam 
88,5% do total das compras 
externas do setor. Chama 
atenção o aumento em va-
lor de 298% das importa-
ções de gás, resultado de 
uma variação de 108% no 
preço e de 91% no volume.

O peso da agropecuá-
ria nas importações totais, 
em termos de percentual, 
foi de 2,5%, com variações 
positivas de 30,7% (va-
lor), 22% (preços) e 7,2% 
(volume). O principal pro-
duto importado foi o trigo, 
com participação de 31% e 
crescimento de 24,3%. Em 
seguida, milho, com varia-
ção de 261% e participação 
de 13,7%, e, em terceiro 
lugar, pescado, com partici-
pação de 11,4% e aumento 
de 66,8%. Ressalta-se o au-
mento nos preços médios 
do trigo (23%) e do milho 
(55%) que impactam nas 
cadeias de alimentos e 
pressionaram a inflação.

Não há mudanças na 
composição da pauta brasi-
leira. Os setores de agrope-
cuária e extrativa registra-
ram saldos positivos de U$ 
46,6 bilhões e 62,8 bilhões, 
respectivamente, e a de 
transformação, saldo ne-
gativo de US$ 45,3 bilhões. 
Um resultado que se repete 
para a agropecuária, quan-
do se analisa a série dos 
saldos, desde 2020. Para a 
indústria extrativa, déficits 
em 2000, 2001 e 2004 e, 
nos outros anos, os saldos 
foram positivos. Para a in-
dústria de transformação, 
o saldo foi superavitário 
entre 2002/07 e, nos ou-
tros anos, deficitário. A de-
pendência de commodities 

primárias na geração de 
superávits torna o comér-
cio exterior mais sujeito às 
flutuações de preços.

 Por último, a China per-
maneceu na liderança das 
exportações e importações 
brasileiras. A sua participa-
ção nas exportações caiu de 
32,4% para 31,3%, entre 
2020 e 2021, mas as exporta-
ções aumentaram em 29,4%. 
O índice de preços aumentou 
em 38,8%, mas o volume re-
cuou em 6%. As importações 
cresceram, em valor, 45,2%, 
com aumento de preços em 
9,9% e de 22,5% no volume. 
A participação nas importa-
ções foi de 23,4%. Apesar do 
maior aumento das impor-
tações em relação às expor-
tações, em valor, o superávit 

passou de US$ 33 bilhões 
para US$ 40,1 bilhões.

 Para os Estados Unidos, 
o segundo maior parceiro, as 
exportações cresceram 45% 
e as importações 41,3%, em 
valor. No caso das exporta-
ções, a variação nos preços 
foi de 24,4% e no volume 
de 20,4%. O déficit comer-
cial aumentou de US$ 6,4 
bilhões para US$ 8,3 bilhões. 
Para a Argentina, o superávit 
de US$ 591 milhões de 2020 
passou para um déficit de 
US＄ 69,9 milhões. As expor-
tações cresceram 39% e as 
importações, 57,7%. O vo-
lume exportado aumentou 
23% e o importado, 34,6%.

A Ásia confirma a sua 
liderança puxada pela China 

no comércio exterior brasi-
leiro. A participação da re-
gião, sem a China, nas expor-
tações do país foi de 15,1%, 
maior do que a da União 
Europeia, de 13%. Nas im-
portações, a participação foi 
de 12,2%, menor do que a da 
União Europeia, de 17,4%.

O secretário de Comér-
cio Exterior, Lucas Ferraz, 
destacou a recuperação da 
economia mundial como 
resultado do aumento da co-
bertura vacinal e de estímu-
los fiscais – fatores que in-
fluenciaram o desempenho 
da balança brasileira. Essa 
recuperação da demanda foi 
acompanhada de gargalos 
de oferta em vários setores, 
pressionando os preços de 
várias commodities.
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Neste cenário de preços 
mais altos de commodities, 
de acordo com Ferraz, pa-
íses como o Brasil tiveram 
suas exportações impulsio-
nadas em nível recorde, com 
ganhos de bem-estar pro-
venientes da melhora dos 
termos de troca. “Isso quer 
dizer que o preço médio das 
nossas exportações cresceu 
mais do que o preço médio 
das importações”, explicou.

EXPORTAÇÕES

Da parte das expor-
tações, a Secex registrou 
o crescimento de preços 
(+28,3%) e de quantida-
des exportadas (+3,5%). As 
vendas externas aumenta-
ram principalmente para os 
Estados Unidos (+44,9%), 
Mercosul (+37%), Associa-
ção de Nações do Sudeste 
Asiático/Asean (+36,8%), 
União Europeia (+32,1%) e 
China (+28%).

Lucas Ferraz salientou 
que o crescimento das ex-
portações de 2021 foi mais 
disseminado entre os des-
tinos na comparação com 
2020, quando a recuperação 
da demanda mundial ficou 
muito concentrada na Ásia, 
sobretudo na China. “Em 
2020, nós tivemos uma con-
centração maior da nossa 
pauta comercial com o con-
tinente asiático. Em 2021, a 
gente observa uma diversi-
ficação maior, em função de 
uma recuperação econômica 
mais homogênea”, avaliou.

Em 2020, nós tivemos 
uma concentração maior da 
nossa pauta comercial com 
o continente asiático. Em 
2021, a gente observa uma 
diversificação maior, em 
função de uma recuperação 

econômica mais homogê-
nea” afirmou Lucas Ferraz.

Entre os setores, hou-
ve aumento de 26,3% da 
exportação de bens da In-
dústria de Transformação, 
com destaque para aço se-
miacabado (+101,3%), óle-
os combustíveis (+43,7%), 
ferro gusa (+36%), máqui-
nas e equipamentos para 
engenharia e construção 
(+63,7%) e automóveis de 
passageiros (+20,8%). Na 
Indústria Extrativa, o cres-
cimento das exportações foi 
de 62,4%, impulsionado por 
minério de ferro (+72,9%) 
e petróleo (+54,3%). Já as 
vendas dos produtos agro-
pecuários tiveram 22,2% de 
crescimento, principalmen-
te com a soja (+35,3%).

IMPORTAÇÃO

Nas importações, também 
houve crescimento de pre-
ços (+14,2%) e quantidades 
compradas (+21,8%). O país 
comprou mais, principalmen-
te, do Mercosul (+44,7%), Es-
tados Unidos (+41,3%), China 
(+36,7%), Asean (+31,1%) e 
União Europeia (+26,2%).

A Secex contabilizou 
aumento de 45,7% na de-
manda por insumos e pro-
dutos intermediários, como 
insumos agrícolas, eletroe-
letrônicos e petroquímicos, 
entre outros. Em relação a 
2020, também aumentaram 
as importações de medica-
mentos (+77,1%) – espe-
cificamente vacinas – e de 
combustíveis (+87,1%) e 
energia elétrica (+89%).

Esse aumento das impor-
tações impactou o saldo final 
do ano, que ficou abaixo da 
última estimativa feita pela 

Secex – na casa dos US$ 70,9 
bilhões –, mas foi considera-
do positivo. “O que houve foi 
uma surpresa positiva em re-
lação às importações”, decla-
rou Lucas Ferraz. E comple-
tou: “Isso naturalmente está 
correlacionado com a nossa 
recuperação econômica e, 
eventualmente, com alguma 
sazonalidade”. A aceleração 
dos preços dos bens impor-
tado também contribuiu 
para este aumento do valor 
das compras externas.

RECORDES EM 
DEZEMBRO

Considerando apenas o 
mês de dezembro, compara-
do a igual mês do ano ante-
rior, as exportações cresce-
ram 26,3% e somaram US$ 
24,37 bilhões. As importa-

ções subiram 24% e totali-
zaram US$ 20,42 bilhões.

Esse valor (da corren-
te de comércio) é recorde 
para meses de dezembro, 
assim como o valor de ex-
portação e importação”, 
Herlon Brandão.

Assim, a balança comer-
cial registrou superávit de 
US$ 3,95 bilhões, com cres-
cimento de 39,7%, e a cor-
rente de comércio aumen-
tou 25,3%, alcançando US$ 
44,78 bilhões. “Esse valor 
(da corrente de comércio) 
é recorde para meses de de-
zembro, assim como o valor 
de exportação e importa-
ção”, frisou o subsecretário 
de Inteligência e Estatísti-
cas de Comércio Exterior, 
Herlon Brandão.

Em 2021 o Brasil regis-
trou um dos maiores superá-
vits na balança comercial de 
petróleo e derivados, atingin-
do um saldo positivo de US$ 
18,30 bilhões, equivalente 
a uma expansão de 30,71% 
em relação ao ano de 2020.  

As exportações somaram 
US$ 37,44 bilhões – 50,18% 
superiores ao valor obtido 
no ano anterior.  Já as impor-
tações totalizaram US$ 19,14 
bilhões, o que representa um 
acréscimo de 75,51% acima 
do valor registrado em 2020.

Ano Exportações Importações Saldo 
2014 25,66 -35,35    -9,69
2015 16,80 -17,09    -0,29
2016 13,61 -11,13   +2,48
2017 21,44 -15,94   +5,50
2018 31,86 -19,74 +12,13
2019 30,16 -18,73 +11,43
2020 24,93 -10,93 +14,00
2021 37,44 -19,14 +18,30

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

Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Comércio Exterior/ 
LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento

Pelo sétimo ano consecutivo, 
o Brasil é superavitário na 
balança comercial de petróleo 
e derivados
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1997 52.947.495.532 60.537.962.059 -7.590.466.527 113.485.457.591  

1998 51.076.603.549 58.672.860.908 -7.596.257.359 109.749.464.457 -3,5 -3,1 -3,3

1999 47.945.909.310 50.259.540.356 -2.313.631.046 98.205.449.666 -6,1 -14,3 -10,5

2000 54.993.159.648 56.976.350.170 -1.983.190.522 111.969.509.818 14,7 13,4 14,0

2001 58.032.294.243 56.569.020.182 1.463.274.061 114.601.314.425 5,5 -0,7 2,4

2002 60.147.158.103 48.274.763.553 11.872.394.550 108.421.921.656 3,6 -14,7 -5,4

2003 72.776.746.690 49.307.163.152 23.469.583.538 122.083.909.842 21,0 2,1 12,6

2004 95.121.672.369 63.813.636.668 31.308.035.701 158.935.309.037 30,7 29,4 30,2

2005 118.597.835.407 74.692.215.554 43.905.619.853 193.290.050.961 24,7 17,0 21,6

2006 137.581.151.209 92.531.096.870 45.050.054.339 230.112.248.079 16,0 23,9 19,1

2007 159.816.383.833 122.041.949.120 37.774.434.713 281.858.332.953 16,2 31,9 22,5

2008 195.764.624.177 174.707.087.626 21.057.536.551 370.471.711.803 22,5 43,2 31,4

2009 151.791.674.186 129.397.611.523 22.394.062.663 281.189.285.709 -22,5 -25,9 -24,1

2010 200.434.134.826 183.336.964.846 17.097.169.980 383.771.099.672 32,0 41,7 36,5

2011 253.666.309.507 227.969.756.701 25.696.552.806 481.636.066.208 26,6 24,3 25,5

2012 239.952.538.158 225.166.426.069 14.786.112.089 465.118.964.227 -5,4 -1,2 -3,4

2013 232.544.255.606 241.500.886.459 -8.956.630.853 474.045.142.065 -3,1 7,3 1,9

2014 220.923.236.838 230.823.018.796 -9.899.781.958 451.746.255.634 -5,0 -4,4 -4,7

2015 186.782.355.063 173.104.259.077 13.678.095.986 359.886.614.140 -15,5 -25,0 -20,3

2016 179.526.129.214 139.321.357.653 40.204.771.561 318.847.486.867 -3,9 -19,5 -11,4

2017 214.988.108.353 158.951.444.003 56.036.664.350 373.939.552.356 19,8 14,1 17,3

2018 231.889.523.399 185.321.983.502 46.567.539.897 417.211.506.901 7,9 16,6 11,6

2019 221.126.807.647 185.927.967.580 35.198.840.067 407.054.775.227 -4,6 0,3 -2,4

2020 209.180.241.655 158.786.824.879 50.393.416.776 367.967.066.534 -5,4 -14,6 -9,6

2021 280.632.533.563 219.409.359.680 61.223.173.883 500.041.893.243 34,2 38,2 35,9

01 - SÃO PAULO  53.903.554.359,00 42.525.808.942,00

02 - MINAS GERAIS  38.180.185.686,00 26.319.148.236,00

03 - RIO DE JANEIRO  32.522.678.626,00 22.629.713.563,00

04 - PARÁ  29.177.042.443,00 20.611.770.877,00

05 - MATO GROSSO  21.534.802.963,00 18.231.913.879,00

06 - RIO GRANDE DO SUL  21.118.366.905,00 14.059.629.221,00

07 - PARANÁ  19.027.577.160,00 16.255.783.066,00

08 - SANTA CATARINA  10.291.786.475,00 8.127.704.094,00

09 - BAHIA  9.901.053.921,00 7.838.201.715,00

10 - ESPÍRITO SANTO  9.781.147.325,00 4.962.898.514,00

11 - GOIÁS  9.284.042.732,00 8.133.811.970,00

12 - MATO GROSSO DO SUL 6.856.508.493,00 5.822.414.859,00

13 - MARANHÃO  4.366.755.141,00 3.371.175.320,00

14 - CEARÁ  2.738.300.150,00 1.853.417.875,00

NÃO DECLARADA  2.444.597.870,00 1.106.592.830,00

15 - PERNAMBUCO  2.100.999.428,00 1.578.868.588,00

16 - TOCANTINS  1.842.583.562,00 1.368.260.149,00

17 - RONDÔNIA  1.685.628.804,00 1.371.865.935,00

18 - AMAZONAS  868.023.689,00 786.717.887,00

19 - PIAUÍ  854.668.511,00 583.955.578,00

20 - RIO GRANDE DO NORTE 514.120.397,00 340.719.630,00

21 - ALAGOAS  444.680.686,00 418.186.466,00

22 - RORAIMA  330.330.639,00 196.840.242,00

23 - AMAPÁ  306.851.973,00 312.166.656,00

24 - DISTRITO FEDERAL  268.509.905,00 174.176.503,00

25 - PARAÍBA  146.643.613,00 125.273.386,00

26 - SERGIPE  92.254.318,00 39.270.641,00

27 - ACRE  48.837.789,00 33.955.033,00

Total Geral  280.632.533.563,00 209.180.241.655,00

 EXPORTAÇÃO (A) IMPORTAÇÃO (B) CORRENTE (A+B)

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA  EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO,  
SALDO E CORRENTE DE COMÉRCIO -  JAN-DEZEMBRO 

BRASIL - RANKING DA CORRENTE COMERCIAL ESTADUAL
(Exportações + Importações) -Em US$ FOB- 2021/2020

ANO EXPORTAÇÃO (A) IMPORTAÇÃO (B) SALDO(A-B) CORRENTE (A+B) VARIAÇÃO % RELATIVA SOBRE ANO ANTERIOR

Estado 2021 2020 Estado 2021 2020

Fonte: Secretaria Especial de Comércio Exterior/
Ministério da Economia/MinasPart Desenvolvimento
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01 - SÃO PAULO  53.903.554.359,00 42.525.808.942,00
02 - MINAS GERAIS  38.180.185.686,00 26.319.148.236,00
03 - RIO DE JANEIRO  32.522.678.626,00 22.629.713.563,00
04 - PARÁ  29.177.042.443,00 20.611.770.877,00
05 - MATO GROSSO  21.534.802.963,00 18.231.913.879,00
06 - RIO GRANDE DO SUL  21.118.366.905,00 14.059.629.221,00
07 - PARANÁ  19.027.577.160,00 16.255.783.066,00
08 - SANTA CATARINA  10.291.786.475,00 8.127.704.094,00
09 - BAHIA  9.901.053.921,00 7.838.201.715,00
10 - ESPÍRITO SANTO  9.781.147.325,00 4.962.898.514,00
11 - GOIÁS  9.284.042.732,00 8.133.811.970,00
12 - MATO GROSSO DO SUL 6.856.508.493,00 5.822.414.859,00
13 - MARANHÃO  4.366.755.141,00 3.371.175.320,00
14 - CEARÁ  2.738.300.150,00 1.853.417.875,00
NÃO DECLARADA  2.444.597.870,00 1.106.592.830,00
15 - PERNAMBUCO  2.100.999.428,00 1.578.868.588,00
16 - TOCANTINS  1.842.583.562,00 1.368.260.149,00
17 - RONDÔNIA  1.685.628.804,00 1.371.865.935,00
18 - AMAZONAS  868.023.689,00 786.717.887,00
19 - PIAUÍ  854.668.511,00 583.955.578,00
20 - RIO GRANDE DO NORTE 514.120.397,00 340.719.630,00
21 - ALAGOAS  444.680.686,00 418.186.466,00
22 - RORAIMA  330.330.639,00 196.840.242,00
23 - AMAPÁ  306.851.973,00 312.166.656,00
24 - DISTRITO FEDERAL  268.509.905,00 174.176.503,00
25 - PARAÍBA  146.643.613,00 125.273.386,00
26 - SERGIPE  92.254.318,00 39.270.641,00
27 - ACRE  48.837.789,00 33.955.033,00
Total Geral  280.632.533.563,00 209.180.241.655,00

BRASIL - RANKING DAS EXPORTAÇÕES ESTADUAIS 
Em US$ FOB- 2021/2020

Estado 2021 2020

01 - SÃO PAULO  67.216.627.466,00 54.144.758.794,00
02 - SANTA CATARINA  24.918.739.308,00 16.091.194.139,00
03 - RIO DE JANEIRO  22.409.498.479,00 18.459.940.102,00
04 - PARANÁ  16.971.543.767,00 11.877.651.843,00
05 - AMAZONAS  13.226.224.960,00 9.718.230.680,00
06 - MINAS GERAIS  13.057.574.748,00 8.252.239.301,00
07 - RIO GRANDE DO SUL  11.743.626.703,00 7.604.563.341,00
08 - BAHIA  8.053.510.700,00 4.971.197.168,00
09 - PERNAMBUCO  6.638.050.433,00 4.371.757.890,00
10 - ESPÍRITO SANTO  6.510.207.161,00 5.055.399.487,00
11 - GOIÁS  5.624.006.603,00 3.319.286.544,00
12 - MARANHÃO  4.182.384.873,00 1.976.930.597,00
13 - CEARÁ  3.870.368.224,00 2.413.548.806,00
14 - DISTRITO FEDERAL  3.611.435.445,00 1.332.633.796,00
15 - MATO GROSSO  3.113.508.811,00 1.800.033.241,00
16 - MATO GROSSO DO SUL 2.587.299.296,00 1.905.191.503,00
17 - PARÁ  1.542.984.275,00 1.199.622.713,00
18 - ALAGOAS  772.879.259,00 665.571.553,00
19 - PARAÍBA  634.574.771,00 504.628.112,00
20 - TOCANTINS  614.075.890,00 253.810.849,00
21 - RONDÔNIA  594.244.663,00 567.099.038,00
22 - PIAUÍ  521.397.881,00 299.622.805,00
23 - AMAPÁ  424.436.703,00 181.696.299,00
24 - RIO GRANDE DO NORTE 333.743.366,00 180.388.686,00
25 - SERGIPE  172.217.084,00 150.416.864,00
26 - RORAIMA  60.210.812,00 32.421.412,00
27 - ACRE  3.741.216,00 2.853.498,00
EXTERIOR  246.783,00 169.061,00
NAO DECLARADA   1.453.966.757,00
Total Geral  219.409.359.680,00 158.786.824.879,00

BRASIL RANKING DAS IMPORTAÇÕES ESTADUAIS
Em US$ CIF – 2021/2020

Estado 2021 2020

Fonte: Secretaria Especial de Comércio Exterior/Ministério da Economia/MinasPart Desenvolvimento

Minas Gerais perde  
a liderança nacional 
em saldo superavitário 
da Balança Comercial 
Estadual Brasileira

Em 2021, Minas Gerais 
perdeu para o Pará a tradi-
cional liderança nacional em 
superávit na Balança Comer-
cial Estadual, alcançando um 
saldo positivo, entre as suas 
exportações e importações 
anuais, de US$ 25.122,62 
milhões. O saldo de Pará foi 
de US$ 27.634,06 milhões.  O 
principal produto de expor-

tação de ambos estados é o 
minério de ferro.

Apresentado um saldo 
de US$ 14.626,95 milhões, 
Santa Catarina liderou o 
Ranking Estadual de Déficit 
na Balança Comercial Brasi-
leira em 2021, sendo segui-
da pelo estado de São Paulo 
com US$ 13.313,08 milhões.

Ranking Estados Saldo – US$ milhões FOB
01 Pará 27.634,06
02 Minas Gerais 25.122,22
03 Mato Grosso 18.421,29
04 Rio de Janeiro 10.113,18 
05 Rio Grande do Sul 9.374,74
06 Mato Grosso do Sul 4.269,21
07 Goiás   3.660,03
08 Espírito Santo 3.270,94
09 Paraná 2.056,04
10 Bahia 1.847,54

BRASIL – Ranking Estadual de Superávit  
na Balança Comercial – 2021

Ranking Estados Saldo – US$ milhões FOB
01 Santa Catarina 14.626,95
02 São Paulo 13.313,08
03 Amazonas 12.358,20
04 Pernambuco    4.537,05
05 Distrito Federal    3.342,92

BRASIL – Ranking Estadual de Déficit  
na Balança Comercial – 2021

Fonte: Secex/Ministério da Economia/MinasPart Desenvolvimento
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Balança comercial do agronegócio 
brasileiro apresentou superávit de 
US$ 105,1 bilhões em 2021
Exportações do setor bateram novo recorde histórico

A balança comercial 
do agronegócio brasilei-
ro fechou o ano de 2021 
com saldo positivo de US$ 
105,1 bilhões, 19,8% aci-
ma do verificado em 2020, 
impulsionada pela alta dos 
preços internacionais das 

commodities. Os dados 
sobre o comércio exterior 
do agronegócio brasileiro 
foram apresentados pelo 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) 
no dia 17/1. O documento 
contempla um ranking dos 

principais produtores, con-
sumidores, exportadores 
e importadores mundiais, 
destacando a relevância do 
Brasil no fornecimento de 
várias commodities, como 
açúcar, soja, carnes e café. 
Enquanto a balança comer-

cial total (com produtos de 
todos os setores), apresen-
tou superávit de US$ 61,2 
bilhões, a balança comer-
cial dos demais setores re-
gistrou déficit de US$ 43,8 
bilhões, conforme tabela 
abaixo:
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O resultado do setor 
foi consequência do recor-
de histórico nas exporta-
ções, que atingiram US$ 
120,6 bilhões em 2021, 
que corresponde à alta de 
19,7% na comparação com 
2020. Dos quinze princi-
pais produtos da pauta de 
exportação (que represen-
taram 89,5% em 2021), 
todos tiveram alta nos 
preços médios, alguns aci-
ma de 20%. Em termos de 
quantidade, seis produtos 
apresentaram queda, com 
destaque para: carne bo-
vina (-8,3%), decorrente 
das sanções aplicadas pela 
China às vendas brasilei-
ras, café (-3,6%), desem-
penho esperado devido à 
bienalidade negativa, e mi-
lho (-40,7%), em razão da 
queda de safra brasileira.

Mesmo o período de 
sanções impostas pela 
China à carne bovina bra-
sileira – que durou quase 
três meses – deteve a ten-
dência de crescimento das 
exportações a partir de se-
tembro de 2021. Produtos 
como soja, carnes suína e 
de frango compensaram 
essa queda até novembro. 
No entanto, a retomada 
dos embarques de carne 
bovina para a China, em 
dezembro, contribuiu po-
sitivamente para o resulta-
do anual das exportações. 

As importações bra-
sileiras do agronegócio 
apresentaram alta de 
18,9% frente a 2020, en-
cerrando 2021 com US$ 
15,5 bilhões. Além dos 
produtos regularmente 
importados, como trigo, 
azeite de oliva e pescados, 
o Brasil também aumen-

tou as importações de soja 
em grão (5,0%) e milho 
(133,7%). 

A China segue como 
o principal destino co-
mercial do agronegócio 
brasileiro e os embarques 
somaram US$ 41,02 bi-
lhões em 2021, com alta de 
20,6% em relação a 2020. 
Entre os principais produ-
tos importados do Brasil, 
houve destaque para soja 
em grãos (70,2%), carne 
bovina (39,2%), celulose 
(43,4%), açúcar (15,6%), 
carne suína (47,7%), carne 
de frango (14,3%) e algo-
dão (28,9%).

Para a pesquisadora as-
sociada do Ipea, Ana Cecília 

Kreter, coautora da nota 
com Rafael Pastre, apesar 
da quantidade de carne 
bovina exportada para a 
China estar aumentando a 
cada ano, na comparação 
do consumo per capita da 
proteína por país, a China 
(6,6 g/dia) permanece dis-
tante dos Estados Unidos 
(38,6g/dia), do Brasil (36,3 
g/dia) e da União Europeia 
(14,7g/dia). “Isso sinaliza 
que a demanda para 2022 
pode permanecer aquecida 
pelo país asiático. Na me-
dida que a renda média do 
país avança e mais pessoas 
são incluídas na economia 
de mercado na China, vem 
crescendo o consumo de 
produtos de maior valor 
agregado, como as proteí-

nas animais”, avaliou a pes-
quisadora.

A questão sanitária e 
eficiência logística deverão 
ser determinantes para a 
continuidade do bom de-
sempenho das exportações 
do agronegócio brasileiro 
em 2022.O diretor da Dimac, 
José Ronaldo Castro de Sou-
za Júnior, ressalta ainda que 
“as estimativas da produção 
para este ano são positivas, 
mas o resultado irá depen-
der das condições climáti-
cas”. Em 2022, além das boas 
estimativas para a produção, 
a agregação de valor aos 
produtos brasileiros pode 
ampliar ainda mais as con-
tribuições do agronegócio 
para a economia brasileira.
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Chapa Lula e Alckmin: “alianças políticas 
entre ditos ‘inimigos’ podem esconder um 
objetivo pós-eleição”, diz especialista
A união entre Lula e Alckmin no contexto das eleições de 2022

Recentemente, o encontro entre 
o ex-presidente Lula e o ex-tucano 
Geraldo Alckmin deu o que falar em 
todo o Brasil. Isto porque, no pas-
sado, os dois políticos eram vistos 
como representantes de ideais com-
pletamente opostos ou ainda, como 
“inimigos” por tecerem críticas duras 
um ao outro. Para o publicitário e es-
pecialista em marketing político, Ja-
niel Kempers, a suposta aliança entre 
Lula e Alckmin segue um padrão que 
já pode ser observado anteriormente 
na política. “Alianças políticas entre 
adversários ferrenhos sempre existiu. 
Ora inimigos, ora amigos”, pontua.

Janiel explica que a possível jun-
ção entre Lula e Alckmin têm um ob-
jetivo: possibilitar a governabilidade 
de Lula junto ao congresso nacional. 
“Caso a chapa fosse eleita, essa seria 
uma forma de evitar problemas como 

os que ocorreram com a ex-presiden-
te Dilma Rousseff", afirma. 

Para o especialista, a aliança en-
tre os dois políticos abre preceden-
tes para que outros pré-candidatos 
possam costurar suas alianças. “Ape-
sar de não terem ideologias políticas 
iguais, a ideia é criar uma ‘frente’ 
para entrar em um embate direto 
com o atual presidente Jair Bolsona-
ro”, detalha.

Kempers afirma ainda que com-
portamentos parecidos puderam ser 
percebidos recentemente, como por 
exemplo, quando Lula se solidarizou 
com Ciro Gomes quando este ter sido 
alvo de uma operação da Polícia Fede-
ral, como se nunca houvesse tido uma 
troca de farpas entre os dois. “Em to-
das as situações, as alianças têm um 
interesse comum. No caso do ex-pre-

sidente Lula, é consolidar seu nome 
na corrida presidencial de 2022; de 
Alckmin, é colocar seu nome nova-
mente no cenário nacional, haja visto, 
que o ex-tucano, estava apagado poli-
ticamente até mesmo em seu estado e 
para Ciro, é uma oportunidade de se 
projetar para futuras eleições”, opina.

Antônio Janiel Lima dos Santos é 
um jornalista e publicitário natural 
do Maranhão. O profissional adotou 
o nome “Kempers” em alusão a um 
apelido recebido no ensino médio. 
Advindo de família humilde, Janiel, 
antes de tudo, é um comunicador 
apaixonado. Ainda adolescente come-
çou a trabalhar com assessoria para 
políticos. Com 16 anos, já prestava 
serviços profissionalmente na área 
em seu estado. Depois de entrar na 
faculdade, ingressou na Record TV do 
Maranhão.

Reprodução
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Pandemia do coronavírus volta a preocupar 
e aprofunda desgaste de Bolsonaro com  
o eleitorado feminino
Lula vence todos os adversários em segundo turno e Bolsonaro 
perde também para Moro e Ciro

A nova rodada da Pesquisa Ge-
nial/Quaest, primeira consulta eleito-
ral a ser divulgada em 2022, aponta 
que os brasileiros voltaram a se pre-
ocupar com a pandemia do corona-
vírus - 28% apontaram como o prin-
cipal problema do país, contra 19% 
em dezembro. Esse temor começa a 
se refletir na avaliação do governo 
Bolsonaro e na popularidade do pre-
sidente. Embora os números da corri-
da ao Palácio do Planalto apresentem 
pouca alteração em relação a dezem-
bro de 2021, é possível observar que 
as mulheres estão cada vez mais des-
gostosas com a atual gestão.  

A decisão de se manifestar contra 
à vacinação de crianças pode ter con-
tribuído para o quadro: 72% dos en-
trevistados consideram que as crian-

ças deveriam ser imunizadas já. Este 
número, porém, cai para 48% entre 
os eleitores de Jair Bolsonaro.

A avaliação do governo se man-
teve no mesmo patamar das últimas 
consultas: 50% consideram negativa. 
Além disso, 55% dos brasileiros con-
sideram Bolsonaro pior do que espe-
ravam – em julho de 2012, esse índice 
era de 48%. Reforçando um fenôme-
no que a pesquisa Genial/Quaest foi a 
primeira a apontar, a inflação apare-
ce como o maior entrave do governo 
no momento. Entre os entrevistados, 
73% avaliam de forma negativa a 
maneira como o presidente conduz o 
combate à inflação.

Em relação à corrida presidencial, 
houve pouca mudança no quadro. 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, com 45% dos votos, venceria 
em primeiro turno, se a eleição fosse 
hoje. Bolsonaro teria 23% e o ex-juiz 
Sérgio Moro, 9%. O ex-governador 
Ciro Gomes ficaria com 5%: o gover-
nador de São Paulo, João Dória, com 
3%; e a senadora Simone Tebet, com 
1%. O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco; e o empresário Felipe 
d'Ávila, não pontuaram. Em todos os 
cenários de segundo turno, Lula se sai 
vencedor: 54 a 30 para o atual presi-
dente; 54 a 30 para Moro e 52 a 21 
para Ciro. Já Bolsonaro, além de per-
der para Lula, também seria derrota-
do por Moro e por Ciro.

Desde o último dia 1º, todas as 
pesquisas sobre as eleições precisam 
ser registradas do Tribunal Superior 
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Eleitoral (TSE), seguindo uma regula-
mentação específica, que determina 
a apresentação do questionário, da 
metodologia, do tamanho da amostra 
e da margem de erro, entre outras in-
formações.

Fruto da parceria da Genial In-
vestimentos com a Quaest Pesquisa e 
Consultoria, a Pesquisa Genial/Qua-
est é o único levantamento mensal re-
alizado a partir de entrevistas domi-
ciliares no Brasil. Foram feitas 2 mil 
coletas domiciliares em 120 cidades 
do país entre 06/01 e 09/01.

METODOLOGIA 

A Pesquisa Genial/Quaest, que 
trabalha com metodologia inédita de 
acompanhamento da opinião pública 
brasileira, começou em julho de 2021  
e se estenderá até novembro de 2022. 
No total, serão 24 rodadas de pesqui-
sa nacional, cada uma delas implican-
do em duas mil coletas domiciliares 
face a face, realizadas nas 27 unida-

des da federação, abrangendo 123 
municípios.

A partir das entrevistas domici-
liares, é feita a decupagem. análise 
e estratificação dos dados por sexo, 
idade, escolaridade, renda e Popula-
ção Economicamente Ativa (PEA).  A 
pesquisa também receberá tratamen-
to estatístico de pós-estratificação 
para reduzir as chances de viés de 
seleção e de não-resposta. Trata-se 
do primeiro levantamento feito em 
âmbito nacional que combina coleta 
domiciliar com modelagem em pós-
-estratificação.  

O nível de confiança da pesquisa 
Genial/Quaest  é de 95%, com mar-
gem de erro máxima de 2%, para 
cima ou para baixo, em relação ao to-
tal da amostra.  

A Genial é uma plataforma de in-
vestimentos que tem como objetivo 
facilitar o acesso ao mercado finan-
ceiro, oferecendo os melhores pro-

dutos do mercado. Sempre em busca 
de excelência e inovação, possui hoje 
mais de R$ 50 bilhões de ativos sob 
custódia, 450 mil clientes e mais de 
20 anos de história. É uma platafor-
ma que acredita em simplicidade e fa-
cilidade na hora de investir, por isso, 
é 100% digital, mas sempre humana. 

A Quaest é uma empresa de inte-
ligência de dados que alia rigor cien-
tífico e tecnologia para gerar insights 
que levem os clientes a tomar deci-
sões estratégicas informadas. Com 6 
anos de experiência em campanhas 
políticas presidenciais, estaduais e 
municipais, reúne um time de dou-
tores e mestres das mais diversas 
áreas do conhecimento. O fundador 
e presidente da Quaest é Felipe Nu-
nes, Ph.D. em ciência política e mes-
tre em estatística pela Universidade 
da Califórnia, Los Angeles (UCLA), 
professor da UFMG e presidente do 
Centro de Estudos Legislativos. Ele é 
o inventor do Índice de Popularidade 
Digital (IPD).
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As principais regras para 
as eleições de 2022
Especialista comenta as datas e as regras às quais os eleitores têm de estar atentos

O calendário oficial das eleições 
de 2022 - para a escolha de presiden-
te, governadores, senadores e depu-
tados federais, estaduais e distritais 
-- já foi aprovado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Agora tem início 
uma série de etapas e procedimentos 
que irão culminar na eleição de 2 de 
outubro, data do primeiro turno. 

 De acordo com o calendário -- e 
no caso de nenhum dos candidatos a 
presidente alcançarem a maioria ab-
soluta dos votos válidos, excluídos os 
brancos e os nulos --, o segundo tur-
no será realizado no dia 30 de outu-
bro. O mesmo vale para as disputas 
ao cargo de governador. O advogado 
e professor de Direito Constitucional 
Antonio Carlos de Freitas Júnior tira 
outras dúvidas. 

QUAIS AS DATAS MAIS 
IMPORTANTES PARA OS 
ELEITORES? 

De acordo com o TSE, as princi-
pais datas para o pleito de 2022 são as 
seguintes: 4 de maio: transferência do 
título: data-limite para o(a) eleitor(a) 
transferir seu título para participar 
do pleito ou, se não possuir o título, 
alistar-se no Cartório Eleitoral; 16 de 
agosto: início da propaganda eleitoral 
com liberação da realização de comí-
cios, pedido de voto, distribuição de 
material gráfico e uso da internet; 
26 de agosto: início da propaganda 
eleitoral no rádio e na TV; 2 de outu-
bro: primeiro turno do pleito; 30 de 
outubro: eventual segundo turno. A 
votação começará às 8h e terminará 
às 17h, quando serão impressos os 

boletins de urna. Em 2022, a hora de 
início da votação será uniformizada 
pelo horário de Brasília em todos os 
estados e no DF.

A QUAIS REGRAS OS  
ELEITORES DEVEM  
ESTAR ATENTOS?

A regra mais importante para o 
eleitor é a de solicitar a emissão de 
seu título de eleitor. Quem já tem o 
título deve checar se está em situa-
ção regular ou se é necessário quitar 
algum débito e solicitar a regulari-
zação do cadastro. Até 4 de maio, 
o eleitor pode buscar atendimento 
pelo sistema Título Net, no site do 
TRE. É importante lembrar que o 
voto é obrigatório para as brasilei-
ras e brasileiros maiores de 18 anos, 
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e facultativo para os analfabetos, os 
maiores de 70 anos e os jovens de 16 
e 17 anos. O cidadão que vai comple-
tar 16 anos em 2022, até o dia 2 de 
outubro, poderá solicitar a emissão 
do título a partir de janeiro -- e quem 
já tem essa idade já pode fazer o alis-
tamento eleitoral.

O QUE ESTARÁ LIBERADO  
PARA AS CAMPANHAS  
ELEITORAIS?

Comícios, distribuição de mate-
rial gráfico, caminhadas ou propa-
gandas na internet passam a ser per-
mitidas a partir de 16 de agosto. Até 
essa data, os pré-candidatos podem 
falar sobre seus atributos pessoais, 
programas de governo, debater e 
discutir políticas públicas e divulgar 
atos parlamentares e debates legis-
lativos. A única exigência é que não 
peçam votos, de maneira explícita ou 
implícita. 

QUAIS OS CRIMES MAIS  
COMUNS NO PROCESSO 
ELEITORAL?

A campanha antecipada, a dis-
seminação de fake news; o abuso de 
poder político, financeiro e de comu-
nicação; e a compra de votos. Como 
fiscal do pleito, o eleitor deve estar 
atento ao período na qual é proibido 
o pedido de voto. O crime de campa-
nha antecipada se caracteriza quando 
o candidato ou a candidata, antes do 
período oficial, declara candidatura 
antes da hora ou faz qualquer pedido 
de voto de forma explícita ou implíci-
ta. A disseminação de falsas notícias, 
ou “fake news”, pode caracterizar os 
crimes de calúnia e difamação. Nesta 
eleição, o combate à desinformação 
deve ser amplamente incentivado. 
Atuais detentores de mandato ou que 
exerçam cargo público não podem 
utilizar de seu poder para constran-
ger o(a) eleitor(a) ao voto em deter-
minada candidata ou candidato. A 
compra de votos é definida no artigo 
299 do Código Eleitoral: “Dar, ofere-
cer, prometer, solicitar ou receber, 

para si ou para outrem, dinheiro, 
dádiva ou qualquer outra vantagem, 
para obter ou dar voto e para conse-
guir ou prometer abstenção, ainda 
que a oferta não seja aceita”. Deve ser 
sempre punida. 

E QUANTO À SEGURANÇA  
DAS URNAS ELETRÔNICAS?

O TSE vem envidando todos os es-
forços para garantir a segurança das 
urnas eletrônicas, com participação 
dos partidos políticos e de órgãos de 
controle como o Tribunal de Contas 
da União. O fato é que as urnas ele-
trônicas brasileiras apresentam alto 
nível de segurança. Um fundamento 
importante é que as urnas não utili-
zam a rede de internet: o conteúdo 
dos seus votos não pode ser objeto 
de ataque hacker ou algo semelhante. 
Acompanho as eleições desde 2004, 
participando ativamente dos proces-
sos de fiscalização, e nunca tive um 
evento sequer que colocasse em dúvi-
da que um voto digitado na urna não 
fosse computado ou contabilizado. No 
entanto, nem a urna eletrônica nem 
qualquer tipo de autoridade pública 
deve ser colocada acima de suspeita. 
Os órgãos de controle e os partidos 
devem manter vigilância para evitar 
fraude ou erro. A confiabilidade das 
urnas não pode ser um tabu. Deve ser 
algo discutido e provado, com toda a 
sociedade confiando cada vez mais 
no processo eleitoral por meios das 
urnas eletrônicas e na própria demo-
cracia brasileira.

Fonte: Antonio Carlos 
de Freitas Júnior, advogado 

e professor de Direito 
Constitucional. Foi assessor 
parlamentar na Assembleia 

Legislativa de São Paulo e 
na Câmara dos Deputados. 

Foi coordenador de políticas 
públicas de juventude na 
Prefeitura de São Paulo, 

presidente do Conselho 
Municipal de Juventude de São 
Paulo e Ouvidor na Companhia 

Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB). Bacharel, 

mestre e doutorando em 
Direito pela Universidade de 

São Paulo (USP) e especialista 
em Direito e Processo 

Constitucional pelo Instituto 
de Direito Público (IDP). Autor 

de obras jurídicas voltadas 
para a prática da advocacia e 

concursos públicos em geral.
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Maioria desconhece 200 anos da 
Independência, diz que eleições vão 
mobilizar atenção e coloca Copa do Mundo 
em segundo plano em 2022
Observatório FEBRABAN revela que maioria avalia que a natureza é o que 
melhor define o país, seguida pelo seu povo e pela dimensão continental do 
território. A fé é considerada a característica mais positiva dos brasileiros

Às vésperas do aniversário de 200 
anos da Independência de Portugal, 
59% dos brasileiros não sabem des-
sa comemoração. Mas, depois de to-
marem conhecimento desse evento, 
53% declaram que o Brasil tem o que 
comemorar. Nessa perspectiva histó-
rica, os fatos mais lembrados pelos 
brasileiros em 500 anos são abolição 
da escravidão, a própria Independên-
cia do Brasil, seguida pela Proclama-
ção da República e a redemocratiza-
ção, iniciada em 1985.

Quando perguntados qual melhor 
símbolo para traduzir o Brasil, a na-

tureza é tida como a definição mais 
precisa do país para 60% das pes-
soas, seguida pelo seu povo (31%) e 
pela dimensão continental do territó-
rio (21%). A opinião pública em 2022 
deverá ser mais mobilizada pelas 
eleições, juntamente com a agenda 
econômica (desemprego e inflação). 
Cerca de um quinto dos entrevistados 
citou a Copa do Mundo e a pandemia 
do coronavírus. A crise hídrica e ra-
cionamento de energia também fo-
ram destacados.

Essas são algumas das revelações 
da 9ª edição do Observatório Febra-

ban - Pesquisa FEBRABAN-IPESPE, 
que buscou investigar as percepções 
e expectativas para 2022 e os 200 
anos da Independência política bra-
sileira. Juntamente aos dados nacio-
nais, haverá um recorte sobre o senti-
mento nas cinco regiões do país.

O levantamento, realizado entre 
os dias 19 a 27 de novembro, com 3 
mil pessoas nas cinco regiões do País, 
mostra que o brasileiro está resilien-
te frente às dificuldades impostas 
pela crise atual, mas cauteloso sobre 
o futuro próximo. Mais da metade dos 
entrevistados (58%) se dizem satis-
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feitos com a vida no país particular-
mente ao ver a si e sua família com 
boa saúde após a grave e longa crise 
sanitária. Também mais da metade 
(53%) apresenta esperança de tem-
pos melhores em longo prazo, acre-
ditando que o Brasil estará melhor 
daqui a 10 anos.

“Ao mesmo tempo que mostra a 
população preocupada com seu co-
tidiano, a pesquisa revela que o bra-
sileiro tem esperança no futuro e es-
pera, para os próximos anos, um país 
mais justo e com menos desigualdade 
social e, em segundo lugar, deseja um 
país sem corrupção”, diz Isaac Sidney, 
presidente da FEBRABAN. “A pesqui-
sa comprova também que o brasileiro 
gosta de ser brasileiro e que a me-
lhoria nas condições de saúde, seja 
pública seja da família, é motivo de 
grande satisfação”.

O sociólogo e cientista político 
Antonio Lavareda, presidente do Con-
selho Científico do IPESPE, destaca 
ainda que, olhando adiante, boa parte 
dos entrevistados acredita que mui-
tos dos hábitos que foram adquiri-
dos ao longo da pandemia devem ser 
mantidos e até ampliados. “Nessa re-
lação está o trabalho remoto, as com-
pras online e a maior presença junto 
à família, além do uso de serviços de 
streaming para filmes e música, e a 
comunicação através de redes sociais 
e chamadas de vídeo”, diz Lavareda.

A seguir, os principais resultados 
do levantamento:

 INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Quase seis em cada dez entrevis-
tados (59%) não têm conhecimento 
de que em 2022 o Brasil completará 
dois séculos de independência em 
relação a Portugal. O desconheci-
mento é maior entre as mulheres, 
que pontuaram 66% contra 49% 
dos homens. Destaque também para 
quem tem renda até 2 salários míni-
mos (70%) e com idade entre 25 e 
44 anos (69%).

Os 200 anos da independência 
são motivo de comemoração para 
53% das pessoas ouvidas, ao con-
trário de 42% que acham que o Bra-
sil não tem razões para comemorar 
-- percentual maior entre quem tem 
de 45 a 59 anos (48%). Os grupos 
que aderem mais fortemente à ideia 
de comemoração são os jovens de 18 
a 24 anos e quem tem nível superior 
(63% em ambos os casos).

FATOS HISTÓRICOS  
MAIS IMPORTANTES

A abolição da escravatura no 
país é apontada como o aconteci-
mento mais importante da história 
do Brasil por 44% dos entrevistados 
quando apresentado a vários fatos 
históricos. Em seguida, 30% mencio-
naram a independência do país, em 
1822, e 18% a Proclamação da Repú-
blica, em 1889. A redemocratização 
a partir do fim do governo militar, 
em 1985, foi citada por 16% das pes-
soas ouvidas.

 SÍMBOLOS NACIONAIS

A natureza foi apontada por 60% 
das pessoas como símbolo que me-
lhor define e representa o Brasil. A 
população aparece em segundo lu-
gar, com 31%, seguida pela dimensão 
continental do país (21%). O futebol, 
tido como uma paixão nacional, ficou 
na quarta colocação, com 20%. A mú-
sica foi mencionada por 10%.

CARACTERÍSTICA POSITIVA  
DO BRASILEIRO

Em pergunta de múltiplas respos-
tas, quase metade dos entrevistados 
(49%) aponta a fé como a caracterís-
tica mais positiva dos brasileiros. Um 
terço acha que a criatividade é o traço 
mais marcante da população. A capa-
cidade de superação foi mencionada 
por 30% das pessoas, enquanto a dis-
posição para o trabalho e a solidarie-
dade são características ressaltadas 
por 23%. Praticamente um quinto 
(21%) citou a alegria dos brasileiros.

 SATISFAÇÃO COM O PAÍS

A melhoria do quadro de saúde, 
com o avanço da vacinação e a queda 
nos índices de casos da Covid-19 e de 
mortes, faz com que mais da metade 
dos brasileiros (58%) se considerem 
muito satisfeitos (8%) ou satisfeitos 
(50%) com a vida no país. A família 
e as relações afetivas foram aponta-
das por 51% dos entrevistados como 
principal motivo de satisfação. O con-
trole da pandemia do coronavírus é 
motivo de satisfação para 37% dos 
brasileiros. Não obstante o grande ín-
dice de desemprego no país, pelo me-
nos 15% se dizem satisfeitos com a 
vida que levam por conta do trabalho.

 PROBLEMAS DO PAÍS 

No caso de maior controle da pande-
mia, a saúde foi citada por mais da me-
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tade dos ouvidos (54%), como principal 
problema que deve receber mais atenção 
em 2022. A educação vem em segundo 
lugar (36%), seguida da fome e pobreza 
(32%). O desemprego foi mencionado 
por 22%, a inflação e o custo de vida por 
11%, a corrupção por 9%, a segurança 
pública e drogas por 8%, a crise hídrica e 
racionamento de energia por 7%, impos-
tos e meio ambiente, ambos por 4%.

BRASIL 2032

Numa projeção para os próximos 
dez anos, mais da metade da população 
entrevistada (53%) acham que o Brasil 
estará melhor do que hoje em dia. Para 
22% dos entrevistados, o país estará pior 
no período de uma década. Outros 14% 
não acreditam em mudança, acham que 
vai continuar igual - percentual maior na 
faixa etária de 25 a 44 anos (19%).

O QUE CHAMARÁ ATENÇÃO EM 2022

As eleições, assim como questões 
econômicas a exemplo de desemprego 
e inflação, foram apontadas por 42% 
dos entrevistados como temas que 
mais irão mobilizar a população no 
ano que vem. Problemas sociais, como 
fome, pobreza e desigualdade, foram 
mencionados por 35% das pessoas. 
Cerca de um quinto dos entrevistados 
(22%) acha que a Copa do Mundo será 
o tema que mais vai movimentar 2022, 
assim como a continuidade da questão 
da pandemia da Covid-19 (21%). Me-
nos de um décimo citam outros temas 
que irão mobilizar as pessoas ano que 
vem; meio ambiente e preservação 
das florestas (9%) e crise hídrica e ra-
cionamento de energia (7%).

 MUDANÇAS DA PANDEMIA

Depois de quase dois anos de pan-
demia, muita coisa mudou na vida 
das pessoas e alguns aprendizados 
deverão reverberar em 2022:

• Para 46% o trabalho remoto  
será mantido no pós-pandemia.

• Para 31% hábitos de fazer 
compras online e ficar mais em 
casa com a família devem ser 
mantidos ou até ampliados.

• 19% avaliam que a comunicação 
pelas redes sociais e chamadas 
de vídeo são outros hábitos que 
foram intensificados na pandemia  
e deve continuar em 2022.

• 15% apontam o estudo  
online ou à distância

• 13% o uso de serviços  
digitais de bancos

• 6% citam a prática de esportes e 
atividades físicas, assim como o 
entretenimento online com uso de 
serviços de streaming para filmes  
e música, e a redução de uso de 
carro particular

O QUE SE ESPERA DO BRASIL

No campo do desejo, os brasileiros 
esperam principalmente um país mais 
justo, com menos desigualdade social 
(55%); com menos desmatamento e 
com a Amazônia protegida (30%); um 
Brasil mais moderno e avançado na ci-
ência e tecnologia (15%).

A FEBRABAN - Federação Brasilei-
ra de Bancos - é a principal entidade 
representativa do setor bancário bra-
sileiro. Fundada em 1967, na cidade 
de São Paulo, é uma associação sem 
fins lucrativos que tem o compromis-
so de fortalecer o sistema financeiro e 
suas relações com a sociedade e con-
tribuir para o desenvolvimento econô-
mico, social e sustentável do País.

O quadro associativo da entidade 
conta com 117 instituições financei-
ras associadas, as quais representam 
98,8% dos ativos totais e 96,6% do 
patrimônio líquido das instituições 
bancárias brasileiras.

O Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas (IPESPE), fun-
dado em 1986, é uma das instituições 
mais respeitadas do Brasil no setor 
de pesquisas de mercado e opinião 
pública. E conta com um conselho 
científico formado por especialistas 
de diversas áreas, o qual é presidido 
por Antonio Lavareda, mestre em so-
ciologia e doutor em ciência política.

Tem equipes operacionais e con-
sultores em todos os estados do País 
e atuação em âmbito nacional e in-
ternacional, sempre atualizado com 
o que há de mais inovador em técni-
cas e sistemas de pesquisas. A expe-
riência, o rigor técnico e a agilidade 
do IPESPE têm se transformado em 
ferramentas fundamentais para que 
empresas privadas, governos e orga-
nizações possam conhecer melhor o 
seu público e o mercado. 

O Observatório Febraban - Pesqui-
sa FEBRABAN IPESPE foi lançado em 
junho de 2020 com objetivo de se tor-
nar uma fonte de informações sobre 
as perspectivas da sociedade e o po-
tencial impacto econômico-financeiro, 
ouvindo a população e estimulando 
o debate em diversos setores. Com 
periodicidade trimestral, a iniciativa 
é parte de uma série de medidas da 
Febraban para ampliar a aproximação 
dos bancos com a população e a eco-
nomia real, de forma cada vez mais 
transparente.
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Leonel Brizola - Centenário do 
nascimento do ex-governador do 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro

Considerado um líder da esquer-
da e um dos políticos mais relevantes 
da história brasileira, Leonel de Mou-
ra Brizola era engenheiro civil e com-
pletaria 100 anos de vida no dia 22 de 
janeiro último. Estudiosos do brizo-
lismo afirmam que ele foi o único bra-
sileiro capaz de ter sido governador 
de dois estados, o Rio Grande do Sul 
– sua terra natal, e o Rio de Janeiro.

Político aguerrido, em 25 de 
agosto de 1961 Brizola liderou a 
histórica campanha da Legalidade, 
que defendia a posse constitucio-
nal do vice-presidente João Goulart 
após a renúncia do presidente Jânio 

Quadros.  Os militares eram contra 
e um golpe era iminente. A insur-
gência política de Brizola a partir do 
Rio Grande do Sul foi decisiva para 

garantir a posse de Jango.  Em 1962, 
Brizola iniciou sua vida política no 
Rio – trajetória logo depois inter-
rompida pela resistência ao golpe 
militar de 1964.

Leonel Brizola é tido como her-
deiro político de Getúlio Vargas e 
João Goulart. Foi governador do Rio 
Grande do Sul, onde iniciou sua car-
reira política, e do Rio de Janeiro, 
onde fixou residência em meados da 
década de 1960.

Simpatizante do presidente Ge-
túlio Vargas, Brizola ingressou no 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
em agosto de 1945, integrando o pri-
meiro núcleo gaúcho do novo partido. 
Foi eleito deputado estadual, quando 
participou da elaboração da Consti-
tuição gaúcha. Em 1950, Brizola se 
casou com Neuza Goulart, irmã do en-

24.05.1989 - Leonel Brizola e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, durante encontro no BDMG

“A vida é  
uma sucessão  
de revisões”
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tão deputado estadual João Goulart. O 
padrinho do casamento foi o próprio 
Getúlio Vargas, que naquele mesmo 
ano foi eleito presidente da Repúbli-
ca. No pleito, Brizola foi reeleito de-
putado estadual.

Em 1958, elegeu-se governa-
dor do Rio Grande do Sul, com mais 
de 55% dos votos válidos. Em 1962 
mudou-se para o Rio de Janeiro e, 
pela primeira vez, Brizola foi eleito 
deputado federal pelo antigo Estado 
da Guanabara. Como parlamentar, 
fez discursos veementes defendendo 
a implantação da reforma agrária e a 
distribuição de renda no Brasil

Brizola teve participação impor-
tante no Comício das Reformas, co-
nhecido como Comício da Central, 
organizado na Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro, em março de 1964. Na 
ocasião, Jango anunciou a decisão de 
implementar as chamadas reformas 
de base. Entre os oradores que prece-
deram o discurso de Jango, Brizola foi 
o mais aplaudido. Ele exortou o presi-
dente a “abandonar a política de con-
ciliação” e instalar “uma Assembleia 
Constituinte com vistas à criação de 
um Congresso popular, composto de 
camponeses, operários, sargentos, 

oficiais nacionalistas e homens au-
tenticamente populares”.

Mas a situação política no país só 
piorava rumo ao conservadorismo das 
forças de direita. Até que, no final de 
março de 1964, os militares coman-

daram um golpe que derrubou o go-
verno do Presidente Jango e instalou 
no país uma ditadura militar. Brizola, 
diretamente ligado ao presidente de-
posto, perdeu seus direitos políticos 
e se exilou no Uruguai. Em 1977, a di-
tadura brasileira pediu sua expulsão 
do país vizinho e foi deportado para 

os Estados Unidos, onde desenvolveu 
boas relações com Jimmy Carter. No 
ano seguinte, foi para Portugal se jun-
tar a outros exilados até voltar para 
o Brasil em 1979, permitido pela Lei 
da Anistia. No mesmo ano, foi um dos 
fundadores do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e retomou sua vida 
política no Brasil.

Em 1984, apoiou a campanha das 
Diretas Já, um projeto derrotado do en-
tão deputado Dante de Oliveira. Cinco 
anos mais tarde, participou da primeira 
eleição direta à presidência da Repúbli-
ca no Brasil desde o golpe militar.  

Em 1989, na primeira eleição di-
reta à presidência da República após 
a redemocratização, Brizola disputou 
e ficou em 3º lugar. Na época, no se-
gundo turno, apoiou o ex-metalúrgico 
Luiz Inácio Lula da Silva, derrotado 
por Fernando Collor, que, anos depois, 
veria o seu sonho de chegar ao Palácio 
do Planalto se tornar realidade.

EM 1990, PELA SEGUNDA VEZ, 
BRIZOLA CONQUISTOU O  
GOVERNO DO RIO DE JANEIRO.

Com posições firmes em defesa dos 
produtores nacionais e sempre defen-
dendo restrições ao capital estrangeiro 
no país, Brizola disputou novamente a 
presidência da República em 1994, mas 
sua participação foi decepcionante, ob-
tendo apenas 3,2% dos votos válidos. 

Em 1998, como vice de Lula, perdeu 
para o tucano Fernando Henrique Car-
doso, que se reelegeu. Em 2000, tentou a 
prefeitura do Rio de Janeiro. Conseguiu 
pouco mais de 9% dos votos. Em 2002, 
candidatou-se a uma cadeira no Senado, 
mas outra vez não se elegeu.

Em dezembro de 2003, já com 
Lula como presidente, Leonel Brizola 
rompeu com a base aliada e começou 
a fazer críticas constantes à adminis-
tração federal. Morreu aos 82 anos, 
em junho de 2004, de infarto decor-
rente de complicações infecciosas, no 
Rio de Janeiro.

24.05.1989 - Leonel Brizola, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e Paulo Haddad no  
Ciclo de Conferências “A Sucessão Presidencial e os Desafios do Desenvolvimento”

“A educação é  
o único caminho  
para emancipar  

o homem. 
Desenvolvimento 

sem educação  
é criação de  

riquezas apenas 
para alguns 

privilegiados.”
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Sauvignon Blanc e o Verão
Considerando que, por aqui, 
Verão deveria ser sinônimo 
de vinho branco - e, sim, 
também do vinho rosado, 
pois, dotado de frescor, leve 
e boa acidez -, a uva insu-
perável para a Estação, é a 
deliciosa Sauvignon Blanc. 
Refrescante, de acidez vivaz, 
aromas fortes e característi-
cos, com notas vegetais e cí-
tricas, ela pode exibir esses 
atributos mesmo em vinhos 
mais simples.

Originária da França, no Vale 
do Loire ela reina nos vinhos 
de Sancerre e Pouilly-fumé, 
dos comuns aos mais com-
plexos; em Bordeaux, que dis-
puta com o Loire a primazia 
dessa uva, ela está nos vinhos 
de Pessac-Leognan e Graves, 
esta a mais importante região 
de brancos em Bordeaux.

Na Itália, a Sauvignon Blanc 
é cultivada no Friuli-Venezia 
Giulia e no Trentino-Alto 
Adige, e na Espanha produz 
vinhos em várias regiões. 
Segundo os mais destacados 
críticos, foi Nova Zelândia 
que, a partir de 1970, colocou 
a Sauvignon no mais eleva-
do nível com seus vinhos da 
zona de Marlborough.

Outras regiões onde ela é 
cultivada: África do Sul, Aus-
trália, Argentina, Estados 
Unidos, Romênia, Ucrânia. O 
Chile vem produzindo belos 
Sauvignon Blanc nas áreas 
mais frias, Maule, Rapel, Curi-
có e Casablanca. 

O Brasil surpreende com Sau-
vignon produzidos na Serra 
Gaúcha e na Serra do Rio do 
Rastro, em Santa Catarina, 
vinhos com muita elegância 
aromática. O Sul de Minas é 
a grata surpresa com a uva 
revelando tudo o que a distin-
gue; e, assim são seus vinhos.

Mercê de sua personalidade 
forte, o Sauvignon é excelente 
aperitivo para as nossas tem-
peraturas; podendo ser servi-
do com comidinhas, nos fins 
de tarde ou à beira da piscina.  

À mesa, graças à sua destaca-
da e bela acidez, o Sauvignon 
Blanc torna bem leve o mais 
gorduroso peixe, e é ótima 
companhia com carnes bran-
cas e aves, algumas massas, 
saladas, além de variadas en-
tradas. Sua riqueza aromática 
torna-o imbatível, com ervas 
frescas, a exemplo de hortelã, 
coentros, basílico e outros.      

Nada melhor para o Verão. 
Quem o beber verá.

ENOTURISMO

A Primotur, no mercado, des-
de 1998, amplia sua atuação 
para o segmento do enotu-
rismo contemplando roteiros 
os mais distinguidos e char-
mosos.  Segundo a Agência, 
os programas, ainda neste 
semestre, incluem o encan-
tador, Vale dos Vinhedos e as 
vinícolas do Sul de Minas.

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Por que clubes de futebol endividados 
estão na mira de investidores?
Quando bem administrados, times podem ter um rendimento maior 
que o das empresas tradicionais, avalia especialista

A adesão dos times de futebol ao 
formato de Sociedade Anônima de 
Futebol (SAF), o chamado clube-em-
presa, vem crescendo no Brasil. Além 
do Red Bull Bragantino e Cuiabá, que 
já adotam o modelo, o Cruzeiro anun-
ciou a adesão com o recente anúncio 
de compra de 90% de suas ações pelo 
ex-jogador Ronaldo Nazário. Outros 
times como o Botafogo, América MG, 
Chapecoense, Athletico Paranaense, 
Juventude, Vasco da Gama e Coritiba 
também estudam aderir ao formato. 
Mas afinal, por quê, cada vez mais 
investidores apostam suas fichas no 
futebol brasileiro, mesmo com os clu-
bes atolados em dívidas milionárias?

O especialista em gestão empre-
sarial e recuperação de empresas e 
CEO da BeYou Education, Ricardo 
Souza, explica que a gestão do futebol 
está passando por um processo de 
profissionalização e, mesmo com as 
dívidas milionárias, um investimento 
e uma administração bem-sucedida 
podem dar retornos mais atraentes 
que nas empresas convencionais. “O 
Cruzeiro, por exemplo, possui uma 
dívida de R$ 1 bilhão, mas isso é ‘fi-
chinha’ para o Ronaldo caso ele faça 
um bom trabalho. Um exemplo é o 
Flamengo, que já está sendo adminis-
trado com essa mente de empresários 
e tem uma projeção de faturamento 
de um R$ 1 bilhão em 2022”.

O especialista conta que, ao pro-
fissionalizar a gestão, até os clubes 
pequenos, que não têm uma grande 
torcida, conseguem alcançar altos lu-
cros diversificando as fontes de recei-
ta, que vão muito além da venda dos 
direitos de transmissão para a TV. “É 
possível trabalhar a marca do clube, 

atrair patrocinadores e jogadores, o 
que pode aumentar ainda mais o cai-
xa dos clubes”, comenta.

CRUZEIRO, ADQUIRIDO POR 
RONALDO 'FENÔMENO', ACUMULA 
DÍVIDA DE QUASE R$1 BILHÃO 

No caso do Cruzeiro, a participa-
ção da XP na intermediação da venda 
é, segundo Souza, um indicativo de 
que o clube poderá permitir que suas 
ações sejam negociadas por pessoas 
físicas. “O mercado de ações pode se 
tornar outra fonte de receita para o 
Cruzeiro. Se o clube optar por fazer 

um novo estádio, novas dependên-
cias também terão um investimento 
imobiliário, atraindo ainda mais pa-
trocinadores e parcerias. São muitas 
as opções de lucro de um clube-em-
presa, sem contar a venda de jogado-
res e os direitos de transmissão que 
sempre foram as principais fontes de 
renda no mundo do futebol”, enumera 
o CEO da BeYou Education.

Com tantas opções de retorno, os 
clubes têm entrado na mira de inves-
tidores, pois podem apresentar lucros 
maiores do que o de empresas. “Se 
você investe no Flamengo, com a fase 
em que estão vivendo dentro e fora 
dos gramados, seus retornos se tor-
nam muito maiores do que investir 
numa Petrobrás, por exemplo”, afirma.

SUCESSO DEPENDE  
DE BOA GESTÃO

O especialista em gestão empre-
sarial e recuperação de empresas 
alerta que apenas alterar o formato 
não basta para se ter sucesso. “É ne-
cessário que o empresário ou empre-
sa responsável saibam gerir e admi-
nistrar bem. No Brasil, o Figueirense 
e o Botafogo-SP têm o status de SAF, 
mas após más gestões foram rebaixa-
dos para a terceira divisão do Brasi-
leirão de 2021”.

No entanto, a tendência é de su-
cesso. Estudo da EY Sports mostrou 
que 92% dos clubes das cinco ligas 
mais ricas do mundo são empresas. 
"Virar um clube empresa não garante 
o sucesso comercial de um time, mas 
é um fator decisivo para que os clubes 
deixem para trás o histórico de dívi-
das", afirma Souza.

Reprodução/Instagram
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Boost LaLiga vai adiantar 20 anos no futebol 
espanhol, sem usar dinheiro público
O presidente da LaLiga falou em um evento 'EFE Sport Business Days' sobre financiamento 
no esporte. O principal tema da conversa foi a nova parceria da LaLiga com a CVC, através da 
qual os clubes profissionais da Espanha podem usar € 1,994 bilhão para investir no futuro

Os clubes de futebol profissional 
da Espanha estão prestes a embar-
car em projetos de investimento sig-
nificativos graças à iniciativa 'Boost 
LaLiga', que o presidente da LaLiga, 
Javier Tebas, acredita que acelerará o 
crescimento do futebol espanhol em 
15 a 20 anos. Isso é possível como re-
sultado de um acordo entre a LaLiga 
e o fundo de investimento global CVC, 
com € 1,994 bilhão a ser fornecido 
aos clubes espanhóis para estimular 
o crescimento.

Falando em um evento 'EFE Sport 
Business Days' sobre 'Financiamen-
to na História do Esporte', Tebas ex-
plicou por que a LaLiga decidiu unir 
forças com a CVC e como isso é im-
portante para manter o incrível cres-
cimento que a LaLiga e seus clubes 
tiveram nos últimos anos.

"Com a parceria com a CVC os 
clubes valem 30% a mais. Se não fi-
zermos isso, vamos cair. Na França já 
estão olhando uma opção como essa", 
diz o presidente Javier Tebas. "O mun-
do financeiro e os grandes fundos de 
investimento estão dizendo 'os fundos 
[CVC] confiam na LaLiga e nos clubes, 
e vão investir 2 bilhões de euros'. Que 
vão ganhar dinheiro? Obviamente, 
mas quanto mais ganham, mais o resto 
de nós ganhará”, explica Tebas.

Discutindo os motivos deste pro-
jeto, Tebas disse ao público da EFE: 
“Seria impossível para os clubes [fa-
zer investimentos significativos] or-
ganicamente porque eles têm que se 
concentrar a cada ano na luta para 
evitar o rebaixamento ou em seus vá-
rios objetivos esportivos. Então, para 

as equipes de nível médio e inferior, 
teria sido impossível conseguir isso 
organicamente. É por isso que garan-
timos esse investimento.”

Embora o valor dos direitos au-
diovisuais da competição tenha mais 
que dobrado nos últimos anos, Tebas 
alertou que a LaLiga não pode des-
cansar sobre os louros, afirmando: 
“Se queremos continuar competindo 
com a Premier League acima de tudo 
e com outras competições, devemos 
ser um liga forte. Os clubes decidi-
ram que deveríamos nos antecipar e 
investir agora em tecnologia para nos 
mantermos competitivos. Caso con-
trário, nossos direitos audiovisuais 
podem cair. As pessoas pensam que 

sempre sobem, mas nem sempre é o 
caso. Nós e nossos clubes precisamos 
estar preparados ou nossos direitos 
audiovisuais cairão e a indústria per-
derá empregos”.

O ponto sobre a indústria como 
um todo é importante, dado o gran-
de papel que o futebol profissional 
espanhol desempenha na economia 
geral do país. Esta é outra razão pela 
qual a LaLiga e seus clubes senti-
ram que era importante agir agora. 
Sobre isso, Tebas disse: “Queremos 
tornar a indústria mais rica. Lembre-
-se, o futebol profissional representa 
1,37% do PIB da Espanha e é respon-
sável por 185.000 empregos. Se não 
tomarmos medidas como essa, esses 
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números podem diminuir.”

Finalizando sua explicação sobre 
os motivos por trás do acordo com 
a CVC, Tebas deixou claro que não 
se trata de um empréstimo e que a 
CVC receberá um percentual da re-
ceita dos direitos audiovisuais nos 
próximos 50 anos como resultado 
do 'Boost LaLiga', ao invés de ter um 
título permanente participação na 
organização. O presidente da liga ex-
plicou: “Isso não é um empréstimo, 
é um investimento de capital. A CVC 
receberá nove por cento se as recei-
tas aumentarem ou diminuirem. Por-
tanto, não é um empréstimo. Tenha 
em mente que os investimentos de 
capital geralmente são para sempre, 
mas é quase um favor ou vantagem 
que isso seja apenas por 50 anos. 
Existem fundos como esse em todos 
os lugares e eles estão olhando para 
esse tipo de coisa no futebol francês, 
semelhante ao que temos, mas isso 
seria para sempre e não apenas por 
50 anos como nossa parceria. Mas 
isso também não é ruim.”

Sobre a renda de curto prazo que 
a LaLiga Impulso pode trazer para os 
clubes, Tebas explica: "Isso vai gerar 
mais renda para os clubes com maior 
bilheteria, porque eles terão estádios 
melhores, muito mais vendas no e-
-commerce, porque terão platafor-
mas digitais melhores. para vender 
e alcançar seus fãs, e eles vão gerar 
muito mais patrocinadores porque 
eles não só pedem exposição, mas 
também pedem dados e isso é algo 
que você tem que ter e exige um in-
vestimento significativo".

INVESTIMENTO EM INSTALAÇÕES, 
INTERNACIONALIZAÇÃO E 
DIGITALIZAÇÃO

Durante a mesa redonda da EFE, 
Tebas passou a delinear exatamente 
para onde vai o dinheiro da CVC. Uma 
das condições para os clubes é que 
70% do dinheiro que vão receber seja 
gasto em projetos de investimento e o 
presidente da liga explicou o porquê, 

dizendo: “Poderíamos ter dito ‘pegue 
os € 2 bilhões e divida por vocês mes-
mos’. Mas, o que fizemos é significa-
tivo, pois são € 2 bilhões, mas 70% 
devem ser direcionados para inves-
timentos e infraestrutura. Vai ajudar 
com tecnologia e digitalização. Isso 
fará o futebol espanhol avançar 20 
anos, sem usar dinheiro público. Isso 
é importante, especialmente com a 
candidatura da Copa do Mundo de 
2030 chegando e mais estádios pron-
tos para projetos completos de refor-
ma sem a necessidade de recursos 
públicos. É um projeto para crescer, 
não para se endividar.”

Ele continuou: “Isso ajudará os 
clubes a antecipar, calculo, 15 a 20 
anos o que eles teriam conseguido or-
ganicamente. O Valência conseguiria 
terminar o seu estádio sem este pro-
jeto de investimento com a CVC? Não. 
O Atlético Madrid conseguiria reali-
zar os planos que tem para trabalhar 
junto ao Wanda Metropolitano e um 
novo complexo desportivo sem este 
projeto? Não. O Sevilla seria capaz de 
aumentar o tamanho de seu estádio e 
torná-lo um local do século 21? Não. 
O Real Betis seria capaz de construir 
o complexo esportivo em que está 
trabalhando em Dos Hermanas? Não. 
O Rayo Vallecano seria capaz de criar 
um estádio de primeira linha em Val-
lecas? Não."

Esses exemplos são dos planos 
de desenvolvimento que os clubes 
enviaram à LaLiga, detalhando o que 
planejam fazer com os fundos do CVC. 
O investimento em instalações foi um 
exemplo comum, mas também a von-
tade de investir na internacionalização 
e na digitalização. Nestas duas áreas, 
Tebas acrescentou: “Não queremos 
que apenas dois clubes e meio sejam 
totalmente internacionalizados. Que-
remos mais clubes internacionais, mas 
é preciso investir para isso abrindo 
escolinhas de futebol e organizando 
torneios e eventos. Você precisa de di-
nheiro para isso e a CVC vai ajudar nis-
so. A outra área é a digitalização. Es-
tamos muito digitalizados na LaLiga, 

mas queremos que isso também seja 
possível em outros clubes, que podem 
não ser muito grandes”.

A HISTÓRIA DE SUCESSO DA 
DORNA SPORTS E DA CVC

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna 
Sports, também apareceu nesta mesa 
redonda 'EFE Sport Business Days' e 
ofereceu algumas dicas sobre por que 
buscar financiamento pode ajudar li-
gas e propriedades esportivas.

Ezpeleta ainda tem conhecimento 
em primeira mão de trabalhar com a 
CVC e afirmou: “Quando um fundo de 
investimento como a CVC confia em 
sua organização, isso mostra que você 
está indo bem porque seus proprietá-
rios pensam que você pode ser um 
negócio líder. Em nossos anos com a 
CVC, e mais tarde Bridgepoint e Ca-
nada Pension Plan, eles nos deixaram 
para comandar os campeonatos. No 
nosso caso, os fundos de investimen-
to nos deram a possibilidade de aces-
sar fundos aos quais não teríamos 
acesso de outra forma. A experiência 
deles em outras situações semelhan-
tes nos ajudou a ver o que devemos 
e não devemos fazer. Não acho que 
a MotoGP estaria no bom estado em 
que está se não fossem os fundos de 
investimento.”

LaLiga é uma organização global, 
inovadora e socialmente responsável, 
líder no setor de lazer e entreteni-
mento. É uma associação desportiva 
privada composta por 20 equipes 
da LaLiga Santander e 22 da LaLiga 
SmartBank, responsáveis pela orga-
nização destas competições nacionais 
de futebol profissional. Na temporada 
2019/2020, a LaLiga alcançou mais 
de 2,8 bilhões de pessoas em todo o 
mundo. Com sede em Madrid (Espa-
nha), está presente em 55 países atra-
vés de 11 escritórios e 46 delegados. 
A associação realiza sua ação social 
por meio de sua Fundação e é a pri-
meira liga de futebol.

Fonte: Weber Shandwick - 
laliga@webershandwick.com
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10 expectativas de mobilidade 
urbana para 2022
Transporte público de qualidade e cidades mais sustentáveis

As significativas mudanças e o im-
pacto que a pandemia trouxe para a 
forma como deslocamos nos centros 
urbanos, devem seguir como o tema 
central das discussões nos próximos 
anos. Segundo estudo publicado pela 
“Liga Insights Mobilidade”, daqui a 
nove anos, o Brasil terá 225 milhões de 
habitantes e 90% da população estará 
concentrada em áreas urbanas. Estima-
-se que até 2030, o mercado global de 
mobilidade crescerá cerca de 75% e 
atingirá um valor de US$ 26,6 trilhões. 

 Para Luisa Peixoto, especialista de 
políticas públicas e mobilidade da Qui-
cko, aplicativo que reúne em uma só pla-
taforma tudo o que as pessoas precisam 
para se deslocar com mais conveniência 
e inteligência pela cidade, as decisões 

tomadas hoje pelo poder público serão 
cruciais para a construção de uma mo-
bilidade urbana mais eficiente, demo-
crática, multimodal e, principalmente, 
mais inovadora. “A pandemia deixou 
evidente as demandas que já existiam 
relacionadas à melhoria da mobilidade 
que poderiam ser atendidas com a aju-
da da tecnologia, seja para informações 
em tempo real, pagamentos digitais de 
transportes, serviços de compartilha-
mento e veículos sob demanda”, explica. 

Pensando nos próximos passos 
da mobilidade urbana, a partir de um 
conceito pautado na priorização de 
um transporte público que seja mais 
eficiente e com menos automóveis e 
mais sustentável, Luisa listou 10 ex-
pectativas de mobilidade para 2022:

1. REPENSAR O 
DESENVOLVIMENTO  
DAS CIDADES 

Planos diretores eficientes que 
priorizem as pessoas, e a qua-
lificação de áreas urbanas que 
atraiam o uso do espaço público 
e as trocas comerciais. Maior in-
teração entre a oferta de moradia 
e a infraestrutura de transporte, 
como terminais de integração, li-
nhas de metrôs, e corredores de 
ônibus. A ampliação de bicicletá-
rios e ciclofaixas para a promo-
ção da mobilidade sustentável e 
a despriorização do automóvel 
são essenciais para a garantir a 
promoção de uma sociedade mais 
igualitária. 
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2. INFORMAÇÕES  
EM TEMPO REAL

Informações em tempo real sobre 
localização do veículo e lotação 
aumentam a confiabilidade no 
sistema de transporte e otimizam 
as opções de rotas para os usuá-
rios. As informações atualizadas 
em tempo real sobre lotação aju-
dam a reduzir a aglomeração nos 
veículos. Os dados abertos podem 
abrir caminho para soluções mais 
estratégicas e democráticas. 

3. INTEGRAÇÃO DE  
DIFERENTES MODAIS

Em grandes cidades, já é comum 
ver bicicletários ou estações de bi-
cicletas compartilhadas próximos 
às estações de metrô ou terminais 
de ônibus. Combinar diferentes 
modais, coletivos e individuais, am-
plia o acesso da população ao sis-
tema de transporte urbano e pode 
ser a solução para diversas pessoas 
otimizarem seus deslocamentos. 

4. MENOS TEMPO  
NO TRANSPORTE

Incentivar um acesso maior a da-
dos abertos, rotas, previsibilida-
de e modais diferentes, ajudam 
a otimizar e reduzir o tempo de 
deslocamento na cidade (espera e 
percurso). Reduzir o tempo de des-
locamento significa promover qua-
lidade de vida e igualdade territo-
rial, abrindo espaço na agenda das 
pessoas vivenciar a oportunidade 
existententes no espaço urbano. 

5. INCENTIVAR A SEGURANÇA  
NO TRANSPORTE COLETIVO

No contexto covid-19, é essencial 
reduzir as lotações do transporte 
coletivo para garantir a saúde dos 
usuários. Além de seguir rigida-
mente os protocolos sanitários, 
é importante a garantia da frequ-
ência necessária dos veículos, a 
integração com modos individuais 

como patinetes e bicicletas pode 
ajudar a equilibrar o volume de 
passageiros. Além disso, roubos 
e assédio são uma realidade no 
transporte público ou no trajeto 
até o ponto, e para ajudar a mi-
nimizar tal problema, a Quicko já 
conta com a funcionalidade do re-
port de assédio. 

6. TECNOLOGIA COMO  
ALIADA NO PAGAMENTO

Para que a integração aconteça 
efetivamente, as tecnologias de 
pagamento e bilhetagem devem 
ser compatíveis e interoperáveis, 
assim como os sistemas de co-
mercialização devem ser aber-
tos. Além disso, a integração dos 
serviços em uma só plataforma, 
recarga, bilhete eletrônico e des-
bloqueio de catraca, aumenta a 
qualidade do serviço.

7. INFRAESTRUTURA  
PARA ENTREGAS 

Com a pandemia, viu-se aumen-
tar a demanda de serviços de deli-
very, por isso, precisamos pensar 
em uma cidade com infraestrutu-
ra para essa dinâmica de desloca-
mento, com mais pontos de carga 
e descarga, áreas de descanso 
para entregadores e até mesmo 
pontos de coleta. Justamente para 
comportar e qualificar o serviço 
de entregas. 

 8. COOPERAÇÃO ENTRE  
GOVERNO E SETOR PRIVADO

As discussões de cooperação entre 
governo e setor privado são funda-
mentais para que a tecnologia se in-
tegre mais rapidamente ao sistema 
de transporte urbano. As políticas 
públicas e incentivos podem fomen-
tar o surgimento de serviços que 
melhorem a qualidade de vida nas 
cidades e o melhor fluxo de pessoas. 

9. MENOS INCENTIVO  
À COMPRA DE CARROS

Retirar da centralidade do discur-
so de mobilidade o automóvel, é 
essencial para chegarmos a um 
conceito de cidade inteligente. 
Mas isso não significa que os car-
ros deixarão de existir, porém é ne-
cessário priorizar as políticas que 
estimulem o transporte coletivo 
ou ativo (caminhada e bicicleta).

 10. SUSTENTABILIDADE

É impossível pensar em uma cidade 
inteligente sem falar da sustentabili-
dade e otimização do uso dos recur-
sos da cidade. A mobilidade como 
um serviço, prioriza a promoção 
da eficiência nos deslocamentos e a 
redução do uso dos automóveis pri-
vados, priorizando os espaços urba-
nos para seu uso social, ampliando 
o acesso das pessoas ao sistema de 
transporte e emissões de poluentes. 
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Lixo: Problema ou solução? 
Pesquisadora de São Paulo garante que quase 100% do lixo 
pode ser transformado em combustível

Uma das imagens mais lembradas 
pelos fãs do filme “De volta para o 
futuro” é quando os personagens Dr. 
Brown e Martin McFly se preparam 
para viajar e para abastecer o carro, o 
cientista coloca o lixo no tanque e diz 
que este item será o combustível do 
veículo no futuro. Na vida real, mais 
de 35 anos após a produção do filme, 
pode-se dizer de certa maneira que o 
filme previu o que viria a acontecer 
nos anos seguintes.

 Se naquela época parecia estra-
nho aos olhos do público abastecer 
um carro com estes itens que são 
descartados diariamente, hoje é pos-
sível perceber o quanto o filme estava 
correto, esses elementos já podem 
ser revertidos em uma série de be-
nefícios para a sociedade, inclusive 
combustível, revela a pesquisadora 
de tecnologias Angela Oliveira.

Em um mundo que produz cada 
vez mais lixo, o seu descarte correto 
e aproveitamento pode trazer uma 
série de benefícios para a sociedade 
transformando um ônus em bônus. 
Representante e divulgadora da tec-
nologia Termoquímica Catalítica, 
entre outras, Angela Oliveira afirma: 
“Baseado no sistema de economia cir-
cular e logística reversa, atualmente 
conseguimos transformar o lixo em 
óleo diesel e Gasolina".

Os resíduos são tratados não por 
uma, mas por várias tecnologias di-
ferentes, que são capazes de trans-
formar inservíveis em óleo de alto 
poder calorífico, que refinado pode se 
tornar diesel e gasolina. Enfim, quase 
mais nada é enviado para o aterro. 

Ela explica que existem tecnolo-
gias, que combinadas adequadamen-

te, tratam o lixo sem poluir o meio 
ambiente e produzir gases tóxicos. 
“Além de combustível, é possível pro-
duzir fertilizante de alta qualidade 
para produtores rurais, óleos para 
motores, gás de síntese, negro de 
fumo, além de evaporadores de cho-
rume, que vão ajudar a limpar o solo 
com equipamentos que dedicam-se 
ao tratamento desse líquido utilizan-
do o próprio lixo causador como re-
médio para o problema. Temos como 
tratar até mesmo o lixo eletrônico, 
com aproveitamento de metais pre-
ciosos, acrescenta, para cada resíduo, 
uma tecnologia especifica".

Ainda assim, razões para se pre-
ocupar não faltam, destaca Angela: 
“De acordo com o programa da ONU 

para a questão ambiental, as cidades 
do planeta geram em torno de 1,3 
bilhão de toneladas de resíduo sóli-
do urbano, que é esse lixo produzido 
em casa ao ano. E a tendência é que 
este número cresça para 2,5 bilhões 
até 2025. A pergunta que fica é: Onde 
enfiar todo este lixo? O que fazer com 
tudo isso?”, questiona.

Para a pesquisadora, o futuro é 
agora, e transformar o lixo em ener-
gia e combustível já é uma realidade.

É importante também pontuar a 
necessidade de mudar a mentalidade 
da sociedade. “As pessoas precisam 
pensar duas vezes quando forem des-
cartar o lixo de suas casas. Podem ver 
que aquilo, de certa maneira, é algo 
valioso e pode trazer uma vantagem 
para todos", detalha, Angela aconse-
lha: “Antes de colocar tudo no mesmo 
saco e mandar para a lixeira, separe 
o que você puder, isso será essencial 
para o meio ambiente e você colherá 
os benefícios dessa medida. 

E finaliza: "Abra sua mente para 
um mundo mais eficiente. Entenda 
que seu resíduo pode ser uma grande 
solução e você terá os melhores re-
sultados para o seu bolso e para o seu 
bem-estar, porque avaliar novas pos-
sibilidades, nos torna seres dinâmi-
cos e alinhados com nosso verdadeiro 
ser, que se encontra sempre além de 
nós mesmos, nas nossas possibilida-
des futuras, nas novas maneiras de 
ver e interpretar as coisas trazendo 
sentido a nossa existência "

O filósofo alemão, Matin Heideg-
ger dizia que existir é o mesmo que 
temporalizar-se, então bem-vindo 
ao futuro, ou seria "de volta para o 
futuro"?
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Os principais riscos são a crise cli-
mática, as crescentes divisões sociais, 
o aumento dos riscos cibernéticos e 
uma recuperação global desigual, à 
medida que a pandemia persiste

Uma pesquisa global de especia-
listas descobre que apenas 1 em cada 
6 estão otimistas e apenas 1 em cada 
10 acreditam que a recuperação glo-
bal se acelerará.

Para resolver essas questões sistê-
micas, os líderes globais devem adotar 
uma resposta coordenada de múlti-
plas partes interessadas, mesmo que o 
espaço para cooperação diminua

Os riscos climáticos dominam as 
preocupações globais à medida que o 
mundo entra no terceiro ano da pan-
demia. De acordo com o Global Risks 
Report 2022, enquanto os principais 
riscos de longo prazo se relacionam 

ao clima, as principais preocupações 
globais de curto prazo incluem divi-
sões sociais, crises de subsistência e 
deterioração da saúde mental.

Além disso, a maioria dos espe-
cialistas acredita que uma recupera-
ção econômica global será volátil e 
desigual nos próximos três anos.

Agora, em sua 17ª edição, o rela-
tório encoraja os líderes a pensarem 
fora do ciclo de relatórios trimestrais 
e a criar políticas que gerenciem riscos 
e moldem a agenda para os próximos 
anos. Ele explora quatro áreas de riscos 
emergentes: cibersegurança; competi-
ção no espaço; uma transição climática 
desordenada; e pressões migratórias, 
cada uma exigindo coordenação global 
para uma gestão bem-sucedida.

“As disrupções econômicas e de 
saúde estão agravando as divisões so-

ciais. Isso está criando tensões em um 
momento em que a colaboração den-
tro das sociedades e entre a comuni-
dade internacional será fundamental 
para garantir uma recuperação global 
mais uniforme e rápida. Os líderes 
globais devem se unir e adotar uma 
abordagem coordenada de múltiplas 
partes interessadas para enfrentar os 
desafios globais implacáveis e cons-
truir resiliência antes da próxima cri-
se”, disse Saadia Zahidi, Managing Di-
rector do Fórum Econômico Mundial.

Carolina Klint, Risk Management 
Leader, Continental Europe da Marsh, 
disse: “À medida que as empresas se 
recuperam da pandemia, elas estão 
aprimorando o foco na resiliência or-
ganizacional e nas credenciais ESG. 
Com as ameaças cibernéticas agora 
crescendo mais rápido do que nossa 
capacidade de erradicá-las perma-
nentemente, está claro que nem a re-

Fracasso climático e crise social lideram 
Riscos Globais 2022
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siliência nem a governança são possí-
veis sem planos de gerenciamento de 
risco cibernético sofisticados e confi-
áveis. Da mesma forma, as organiza-
ções precisam começar a entender 
seus riscos espaciais, especialmente 
o risco para os satélites, dos quais nos 
tornamos cada vez mais dependen-
tes, dado o aumento das ambições e 
tensões geopolíticas”.

Peter Giger, Group Chief Risk 
Officer do Zurich Insurance Group, 
disse: “A crise climática continua 
sendo a maior ameaça de longo pra-
zo que a humanidade enfrenta. A 
omissão de ação sobre as mudanças 
climáticas pode reduzir o PIB glo-
bal em um sexto e os compromissos 
assumidos na COP26 ainda não são 
suficientes para atingir a meta de 1,5 
C. Não é tarde demais para governos 
e empresas agirem sobre os riscos 
que enfrentam e conduzirem uma 
transição inovadora, determinada e 
inclusiva que proteja as economias e 
as pessoas”.

O relatório se encerra com refle-
xões sobre o segundo ano da pande-
mia de COVID-19, produzindo novos 
insights sobre a resiliência a nível na-
cional. O capítulo também se baseia 
nas comunidades de especialistas em 
risco do Fórum Econômico Mundial -- 
a Chief Risk Officers Community and 
Global Future Council on Frontier 
Risks -- para oferecer conselhos prá-
ticos na implementação da resiliência 
para as organizações.

O Global Risk Report 2022 foi 
desenvolvido com o apoio inestimá-
vel do Global Risks Advisory Board 
do Fórum Econômico Mundial. Ele 
também se beneficia da colaboração 
contínua com seus parceiros estraté-
gicos, Marsh McLennan, SK Group e 
Zurich Insurance Group, e seus con-
sultores acadêmicos na Oxford Mar-
tin School (Universidade de Oxford), 
na National University of Singapore 
e no Wharton Risk Management and 
Decision Processes Center (Universi-
dade da Pensilvânia).
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Radar completa cinco anos com mais de dez 
milhões de multas processadas
Tecnologia desenvolvida pelo Serpro promoveu uma transformação digital 
nos processos de gestão de infrações de trânsito em todo o país

O Radar, sistema desenvolvido pelo 
Serpro para facilitar a gestão de mul-
tas, completou cinco anos com mais de 
dez milhões de infrações registradas. 
As operações envolveram 48 milhões 
de veículos, com 711 mil recursos e 
pagamentos de cerca de R$ 2 bilhões. 
O Radar também está integrado ao Sis-
tema de Notificação Eletrônica (SNE), 
tecnologia que permite que o motorista 
receba as multas em formato eletrôni-
co, com 40% de desconto.

“Estamos promovendo uma ver-
dadeira transformação digital na 
gestão de infrações de trânsito por 
órgãos autuadores de todo o país”, 
avalia o gerente do Departamento 
de Negócio para Governo Estadual e 
Municipal do Serpro, Anderson Ger-
mano. “O Radar é uma solução de a 

gestão da infração de ponta a ponta. 
Desde o registro da infração até o 
envio, seja via postal, seja de forma 
eletrônica, pelo SNE”, explica Germa-
no. A estimativa é de que o sistema 
gere, para os órgãos autuadores, uma 
economia de até 50% em custos de 
operação.

INTEGRAÇÃO

Para cuidar de todo esse ciclo de 
vida da infração, o Radar está integra-
do a outros sistemas que garantem, 
por exemplo, o pagamento e a quita-
ção das multas em várias instituições 
bancárias, a gestão e o envio automá-
tico das notificações e o recebimento 
de informações a partir dos equipa-
mentos de fiscalização eletrônica. 
Para isso é utilizada uma tecnologia 

que checa os dados do veículo nas 
bases de governo, promovendo uma 
identificação precisa e evitando a 
emissão incorreta de infrações.

PARA O CIDADÃO

O Radar não só garante a eficiên-
cia na cobrança e pagamento de mul-
tas, mas também traz benefícios para 
o cidadão. A solução está integrada 
ao Sistema de Notificação Eletrônica 
(SNE), que permite, ao motorista, re-
ceber e pagar multas em seu próprio 
celular, com desconto de até 40%. O 
SNE é uma funcionalidade do aplicati-
vo Carteira Digital de Trânsito (CDT), 
que também traz as versões eletrôni-
cas da CNH e do documento veicular 
e está disponível gratuitamente na 
GooglePlay e  AppStore.
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IBM anuncia novo 
presidente no Brasil

Sob a liderança de Braga, a IBM Bra-
sil continuará conduzindo uma cultura 
inclusiva que promove a diversidade, a 
confiança e a integridade nos negócios 
e na sociedade. E focará as capacidades 
únicas da IBM em dois negócios líderes 
de mercado – Tecnologia e Consultoria 
– e seu crescente ecossistema de par-
ceiros para impulsionar a transforma-
ção dos negócios dos clientes.

Marcelo Braga está na IBM desde 
1998, tendo acumulado ampla ex-
periência na liderança de unidades 
chave na empresa. Atuou como vice-
-presidente de vendas da IBM Brasil, 
sendo responsável pelos maiores 
clientes da empresa no País. Ante-
riormente, foi vice-presidente da Uni-
dade de Software e Cloud, liderando o 
lançamento do IBM Watson e expan-

são da IBM Cloud no país.

Braga é formado e pós-graduado 
em análise de sistemas pela Universi-
dade Católica de Brasília, possui MBA 
Executivo pela Fundação Dom Cabral, 
MBA em Marketing pela ESPM, MBA 
em Gestão pelo IBMEC e imersões na 
Harvard Business School e na Whar-
ton Business School.



M E U S  J A R D I N S ,  M I N H A  C A S A1 0 2 EDIÇÃO 300FEVEREIRO 2022
MERCADOCOMUM

Pandanus utillis
Administrador, 
Economista e 
Bacharel em 
Ciências Contábeis. 
Presidente da 
ASSEMG-Associação 
dos Economistas 
de Minas Gerais.  
Ex-Presidente do 
BDMG e ex-Secretário 
de Planejamento e 
Coordenação Geral 
de Minas Gerais; 
Ex-Presidente do 
IBEF Nacional – 
Instituto Brasileiro 
de Executivos de 
Finanças e da ABDE-
Associação Brasileira 
de Desenvolvimento; 
Coordenador Geral 
do Fórum JK de 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Vice-Presidente 
da ACMinas – 
Associação Comercial 
e Empresarial de 
Minas. Presidente/
Editor Geral de 
MERCADOCOMUM.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

O pândano é uma árvore tro-
pical, de copa piramidal e de 
aspecto curioso. Embora seja 
semelhante a uma palmeira, 
ele pertence à uma ordem 
própria a Pandanales, en-
quanto que as palmeiras são 
da ordem Commelinidae, jun-
tamente com as gramíneas, as 
trapoerabas e os agaves. 

Suas folhas são longas, acha-
tadas como espadas, com 
margens denteadas, e dis-
postas em espiral entorno 
do caule lenhoso e pouco ra-
mificado. Destaque também 
para as raízes aéreas, que 
emergem calibrosas direta-
mente do caule, acima do solo 
e apresentam função de sus-
tentação da planta. Os frutos 
do pândano são grandes e do 
tipo drupa.

As folhas do pândano são 
verdes, ocorrendo cultivares 
variegadas de amarelo ou 
branco, muito decorativas. O 
aspecto escultural desta plan-
ta chama a atenção no jardim, 
principalmente quando iso-
lada ou em pequenos grupos, 
valorizando assim o paisagis-
mo. Seu crescimento é bastan-
te lento, mas recompensador. 

O pândano pode atingir mais 
de 10 metros, mas mesmo 
quando jovem é uma planta 
vistosa. Tanto as folhas como 
os frutos do pândano são 
muito importantes para os 
povos polinésios. Lá, eles são 
aproveitados na culinária e 

no artesanato, na fabricação 
de cestos e em adornos.

Deve ser cultivado sob sol 
pleno ou meia-sombra, em 
solo fértil, bem drenável, en-

riquecido com matéria or-
gânica e irrigado periodica-
mente. Tolerante à maresia, 
ventos e salinidade do solo, o 
pândano é uma árvore ideal 
para o litoral. 

Meus Jardins, Minha Casa

Espécie repleta de cachos com sementes

Espécie sem cachos 
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Planta tipicamente tropical, 
não tolera clima frio ou seco. 
Algumas variedades podem 
ser plantadas em vasos e uti-
lizadas como planta de inte-
rior, desde que recebam pelo 
menos 3 horas de luz solar. 
Multiplica-se por sementes e 
por divisão das mudas forma-
das em torno da planta mãe.

Nome científico:  
Pandanus veitchii

Nomes Populares:  
Pândano, Pandanus, Vacuá.

DESCRIÇÃO GERAL:

pândano é uma árvore tro-
pical, de copa piramidal e de 
aspecto curioso.

Embora seja semelhante a uma 
palmeira, ele pertence à uma 
ordem própria a Pandanales, 
enquanto que as palmeiras são 
da ordem Commelinidae, jun-
tamente com as gramíneas, as 
trapoerabas e os agaves. Suas 
folhas são longas, achatadas 
como espadas, com margens 

denteadas, e dispostas em es-
piral entorno do caule lenhoso 
e pouco ramificado. 

Destaque também para as raízes 
aéreas, que emergem calibrosas 
diretamente do caule, acima do 
solo e apresentam função de 

sustentação da planta. Os fru-
tos do pândano (os cachos) são 
grandes e do tipo drupa.

As folhas do pândano são ver-
des, ocorrendo cultivares va-
riegadas de amarelo ou bran-
co, muito decorativas. 

• Nome Científico:  
Pandanus veitchii

• Nomes Populares:  
Pândano, Pandanus, 
Vacuá

• Família:  
Pandanaceae

• Categoria: Arbustos, 
Arbustos Tropicais

• Clima: Equatorial, 
Oceânico, Subtropical, 
Tropical

• Origem: Oceania, 
Polinésia

• Altura: 6.0 a 9.0 metros
• Luminosidade: Meia 

Sombra, Sol Pleno
• Ciclo de Vida: Perene

As sementes, nas cores verde e amarelo, brotam em cachos:

*Fotos tiradas da minha 
residência em Lagoa Santa

Fonte: Wikepedia e vários 
sites da internet
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Um Brasil perdido, sem rumo
Jornalista e 
diretor-geral  
da revista Viver

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Nestes tempos de enclausu-
ramento por causa das chu-
vas e das pandemias (a gri-
pe já é pandemia?) ficamos 
com um sentido crítico mais 
aguçado, com tempo para 
analisar cada movimento de 
nosso cotidiano, especial-
mente aqueles que envolvem 
nossos políticos. E este tem-
po e disposição para analisar 
nosso dia a dia político acaba 
trazendo um sentimento que 
é um misto de revolta, de in-
dignação, e uma enorme frus-
tração pela certeza de que, 
tão cedo o país tomará jeito, 
passará a ser sério e encon-
trar um rumo. 

Sinceramente, nunca vi e sen-
ti o Brasil tão perdido. Nunca, 
que eu tenha testemunhado, 
tivemos tanta irresponsabili-
dade política, tanto descom-
promisso de nossa classe 
dirigente com a condução do 
país. Só não estamos em pior 
situação por termos agilizado 
a vacinação de nossa gente, 
o que só aconteceu por uma 
ação política firme do gover-
nador João Doria. 

Mas é triste ver milhares, ou 
milhões, de cidadãos- idosos 
e de tenra idade- esperando 
por horas em postos de saúde 
pública por um atendimento, 
não raramente por médicos 
exaustos ou despreparados, 
enquanto o presidente, por 
uma dor abdominal, ocupa 
um andar inteiro de um hos-
pital em São Paulo, depois e 

de ser cuidadosamente le-
vado de suas férias na praia, 
por um avião da Força Aérea. 
Mais, depois de mandar vir 
da Bahamas, onde passava 
férias, seu médico preferido. 
Não, antes que os imbeciliza-
dos gritem, não quero o pre-
sidente na UPA, nem os cida-
dãos em hospitais- que mais 
parecem hotéis- de luxo em 
São Paulo. 

Abordo a questão para mos-
trar a disparidade do trata-
mento que, em relação ao 
cidadão, poderia ser mais 
humano. Na Inglaterra, 
mandaram os militares das 
Forças Armadas ajudarem 
no atendimento hospitalar 
das vítimas das pandemias. 
Em tempos de paz é sempre 
possível prestar serviços ao 
povo que paga as despesas 
dos quartéis. Triste ver que 
´por aqui ninguém se mexe 
que, ao contrário, se omitem, 
ficam batendo boca, como se 
estivessem sobre o palan-
que das eleições. Discussão 
estéril, com opiniões esta-
pafúrdias de quem não sabe 
nem mesmo mastigar suas 
refeições ou que se anulam 
profissionalmente para se 
manter em seus cargos. Tris-
te país.  Um país sem líderes- 
em todos os setores- capazes 
de exigir ações e fazer calar 
os que vivem a matraquear 
absurdos. Nem as milhares 
de mortes e os milhões de 
doentes são capazes de cau-
sar indignação e procurar a 

união, ou pelo menos a busca 
do consenso. 

Num momento tão grave o 
que vamos assistindo é o au-
mento da radicalização de 
pessoas que se deixam levar 
pela insensatez dos que se 
apresentam como líderes e 
que só ocupam este espaço 
pela omissão de uma maio-
ria acomodada. É preciso 
torcer, e torcer muito, para 
que o Brasil não siga em seu 
caminho. Que não enfrente 
um clima de convulsão social 
alimentado pela fome e po-
breza, estimuladas por quem 
só pensa em permanecer ou 
chegar ao poder a qualquer 
preço.

Estratégia ou incompetên-
cia? Num governo tão confu-
so, fica difícil saber o porquê 
de as coisas acontecerem de 
uma forma que, aos de bom 
senso, é o avesso da lógica. 
Estranho que assim venha 
acontecendo em um governo 
comandado por um militar, 
que o brasileiro tem como 
modelo de disciplina, ultra-
passando todos os limites do 
razoável e da ordem. 

É inadmissível a balbúrdia 
que vem acontecendo no Mi-
nistério da Saúde que, fora 
de qualquer razão lógica, 
insiste em patrocinar o uso 
de um medicamento con-
tra a covid 19, descartado 
como ineficaz pelas princi-
pais agências de saúde do 
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mundo. Aqui, meia dúzia de 
profissionais obscurantistas 
e negacionistas, cujo único 
objetivo parece ser agradar 
ao chefe, usa o ministério 
para insistir na recomenda-
ção de medicamentos inúteis 
e no ataque aos resultados 
da vacinação. Têm o desplan-
te, com a conivência do che-
fe, o presidente Bolsonaro 
(foto), de dizer que a vacina 
não serve para nada. “Aí tem 
coisa”, colocaria sob suspeita 
o presidente- como já fez em 

outras situações, sempre em 
confronto com a lógica. Pior, 
o documento que defende o 
kit covid e coloca sob suspei-
ta a vacinação, assinado por 
um oftalmologista sem visão, 
desmente a fala do próprio 
ministro. 

É muita desorganização de 
um governo eleito pelo voto 
popular com a promessa de 
colocar ordem no país. O que, 
afinal, pensa o presidente 
Bolsonaro ao alimentar, por 

ação ou omissão, esta bagun-
ça em área tão sensível de seu 
governo? O que afinal pensa o 
presidente ao assinar decre-
tos que permitem a destrui-
ção de cavernas Brasil afora? 
O que pensa o presidente Jair 
Bolsonaro ao fechar olhos e 
ouvidos às denúncias contra 
o garimpo ilegal na Amazônia 
que está destruindo a região 
livremente, como faz agora 
no rio Tapajós, numa área de 
alto potencial turístico? “Aí 
tem” diria o presidente.
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Antes que só restem as fake News
Advogado, ex-
Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Ainda faltam quase dez meses 
para as eleições, mas no deser-
to da política brasileira há mui-
to pouco espaço para alguma 
esperança esclarecida. Nosso 
sistema político é um edifício 
em ruínas, que abriga homens 
sem imaginação e sem grande-
za, onde, citando os versos de 
Yeats, o grande poeta irlandês, 
os melhores perderam toda a 
convicção, enquanto os piores 
estão cheios de uma intensida-
de apaixonada.

As instituições democráticas 
estão em crise em quase toda 
a parte, porque foram constru-
ídas para um ambiente social 
completamente diferente do 
que existe hoje. Até duas ou 
três décadas atrás, o fluxo das 
informações era centralizado. 
Existia uma base comum de 
fatos sobre a qual se forma-
vam as opiniões. O essencial 
da discussão política estava  na 
disputa de  opiniões, não nos 
fatos em si. Os chamados fatos 
alternativos não tinham meios 
para circular e geralmente de-
sapareciam logo ao nascer.

Hoje todos tem seus próprios 
fatos e os meios para divulgá-
-los.  Não há mais lugar para o 
diálogo entre opiniões, aquilo 
que constitui a essência do 
processo político. Neste sen-
tido, não seria absurdo dizer 
que estamos nos aproximan-
do do fim da política, tal como 
existe pelo menos desde a Gré-
cia clássica. Esta seja talvez a 
natureza da transição em que 
estamos vivendo, quando o ve-
lho agoniza sem que o novo já 
esteja à vista.

Os dois grupos principais que 
parecem, pelo menos até agora, 
polarizar o processo eleitoral 
tem grande especialidade em 
manobrar neste ambiente de 
fatos alternativos, o que ameaça 
tornar as eleições um confronto 
entre fantasias e irrealidades. 
Ambos investem na manipula-
ção da memória, procurando 
reescrever a história com silên-
cios e afirmações que se ajus-
tem aos seus discursos. Nisto 
eles não inovam, pois todos os 
regimes totalitários do século 
XX tentaram a mesma coisa.

O governo Bolsonaro, confor-
me a maioria das pesquisas de 
opinião, tem a aprovação de 
menos de 25% da população, 
depois de três anos de manda-
to. É pouco provável que esses 
índices sejam revertidos para 
que, ao final, ele alcance uma 
maioria absoluta no segundo 
turno. Nosso Presidente é ho-
mem de ideias fixas e não mos-
tra disposição de mudar o seu 
discurso, muito pelo contrário.

 Se as pesquisas estão certas, 
o favorito para ganhar as elei-
ções é Lula e o seu partido.  
Lula e o PT tem um passado e 
não é possível esquecê-lo. Há 
quem os prefira justamente 
por este passado, mas há quem 
possa julgar este passado im-
perdoável. Por isso todo ele 
tem que vir à tona na sua pure-
za de fato histórico.

Em 1985 o PT se recusou a vo-
tar em Tancredo Neves no Colé-
gio Eleitoral, que encerrava sem 
sangue o regime militar. O que 
queria o Partido naquele mo-

mento? Derrubar o regime pela 
força? Não, apenas deixar que 
os outros fizessem o trabalho 
impuro enquanto mantinha a 
santidade do discurso, já sabe-
dores do desfecho. Nos dicioná-
rios, isto se chama hipocrisia.

Na votação do Plano Real, a 
bancada votou em peso para 
derrubar o plano, porque ele 
acabaria com a inflação e tur-
binaria a candidatura oficial 
à Presidência, quando as pes-
quisas davam a Lula 41% das 
intenções de voto. Se na pan-
demia Bolsonaro ficou do lado 
da doença, na luta final contra 
a inflação Lula e o PT ficaram 
do lado da inflação, que os be-
neficiaria na luta pelo poder.

Na sua origem o PT foi o parti-
do anticorrupção, implacável 
com os adversários, quando 
ainda era oposição em toda a 
parte. No Governo, comandava 
o país durante o maior episódio 
de corrupção já desvendado 
em toda a nossa história. Ape-
sar dos erros dos processos ju-
diciais, o fato é que o assalto à 
Petrobrás ocorreu de fato, con-
forme as provas e as confissões.

Em homenagem aos que des-
frutam da liberdade que nas-
ceu no Colégio Eleitoral, aos 
que se livraram da inflação que 
confiscava seus salários e aos 
que nunca se envolveram em 
tenebrosas transações, Lula e 
o PT precisam confessar o seu 
arrependimento e pedir per-
dão aos brasileiros. Sem isso as 
eleições serão a escolha entre 
dois infortúnios. Os brasileiros 
não merecem.
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Empresário,  
ex-Presidente da 
FIEMG – Federação 
das Indústrias de 
Minas Gerais

Da natureza mal tratada

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

Começando por listar os de-
sastres que estão assolando 
o país, a tristeza das pessoas 
atingidas por enchentes, se-
cas, raios, e tudo mais, este 
artigo não acabaria nunca. Ou 
a força divina está castigan-
do este Brasil que acreditá-
vamos que era imune a todo 
tipo de desgraça, ou então 
tem algo na natureza do ho-
mem de não querer entender 
o que está acontecendo.

De um lado, é no país inteiro 
que estão acontecendo os cha-
mados desastres naturais. Do 
Oiapoque ao Chuí. Até neve 
tivemos. Esquecemos geadas 
e quebra de safra de café há 
alguns meses. Esquecemos 
queimadas há pouco no Cen-
tro-Oeste. E nos fazemos cegos 
pelo desmatamento da Ama-
zônia, o maior nos últimos dez 
anos. Não tem nenhum pedaço 
do Brasil que não tenha sido 
atingido por algum tipo de 
chamado desastre natural. Até 
terremoto temos. 

Há enormes prejuízos econô-
micos, e um custo econômico 
quase que incalculável em 
todos os setores , mas há um 
custo humano ainda maior. Se 
a isso tudo somarmos a epi-
demia do coronavírus, sem 
falar em zica, tuberculose, e 
outros males, como a nova 
variante da gripe, chegamos 
à simples conclusão de que 
temos um país diferente, que 
precisa ser olhado e planeja-
do de forma diferente.

A discussão sobre a origem 

destes fenômenos é interminá-
vel. Definitivamente alguns de-
les poderiam ser evitados por 
políticas públicas em todos os 
níveis. O negacionismo do go-
verno federal de fenômenos 
com queimadas na Amazônia, 
desmantelamento de institui-
ções científicas e de pesquisa 
como o INPE e a falta de ação 
quando acontece, de resposta 
à crise, contribuíram para que 
os desastres fossem maiores. 
A defesa civil, que funciona a 
posteriore, depois do desastre, 
como também os bombeiros, 
tem recursos limitados e parte 
da história deles é também o 
lamentável episódio do treina-
mento no interior em São Pau-
lo, quando morreram  os re-
crutas numa gruta por falta de 
cuidado da própria guarnição.

A situação em Minas ainda é 
mais critica por causa de con-
figuração geográfica e suas ri-
quezas minerais. Os mineiros 
permitiram através de séculos 
que os ganhos  a curto prazo 
deixassem para  próximas ge-
rações buracos, mortes, como 
as  de Mariana, Macacos, Bru-
madinho, entre outras, e um 
estado que está se tornando 
economicamente inviável e di-
fícil de viver. É impressionan-
te a fragilidade estrutural de 
norte a sul de Minas. Uma hora 
de chuva em uma das cidades 
mais bem organizadas, como 
Uberlândia, destrói a cidade. 
As pontes e estradas parece 
que foram construídas para fa-
cilitar que sejam reconstruídas 
de tão frágeis parecem. Minas 
teve uma das melhores escolas 

de engenharia, empresas de 
construção que apesar do es-
cândalo da Lava Jato, construí-
ram no mundo inteiro, e parece 
o que foi projetado e construí-
do em Minas não aguenta chu-
va forte. E chove todo ano e 
chove forte todo ano.

Todos só reagem aos desas-
tres. Os que tem conhecimento 
científico para prever não são 
ouvidos.  Os que gritam são ta-
chados de chatos, inconvenien-
tes e doidos. Inclusive assim foi 
com o lendário ambientalista 
Hugo Werneck. Os políticos 
se beneficiam dessa desgraça 
prometendo e não resolvendo 
nada. O Estado como ente ad-
ministrativo não tem um pro-
jeto com visão a longo prazo 
para aliviar o que esta aconte-
cendo. E isso não será parte do 
debate eleitoral porque não ha 
visão sistêmica, mas soluções a 
posteriore, no máximo má ges-
tão de desastres.

Em resumo, os jovens não pro-
testam, os velhos somos cha-
tos, as entidades empresariais 
cheias de dinheiro exploram 
ainda mais essa situação para 
defender empregos que não 
são empregos, mas aumentam 
a riqueza de alguns para gerar 
a desgraça dos muitos.  Minas 
já foi melhor do que isso. É 
triste, mas é verdade. E pode 
sair dessa situação, porque os 
que sabem como fazer não fal-
tam. Mas tem que ter coragem 
para lutar. A natureza por si 
só não é um desastre, é bela, 
é linda, nos alimenta, mas te-
mos que cuidar dela.
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É quase uma unanimidade: ár-
vores são necessárias nas cida-
des! Refrescam, fazem sombra, 
embelezam a paisagem, prote-
gem o solo de chuvas torren-
ciais e por aí vai. No entanto, 
noto que pouca gente percebeu 
que as árvores também provo-
cam incômodos às cidades e 
seus moradores. É preciso que 
as autoridades municipais to-
mem maior conhecimento des-
sa realidade para melhor aten-
derem às demandas de corte e 
poda de árvores.

Cidades muito populosas e com 
boa arborização, como São Pau-
lo, por exemplo, têm frequentes 
registros de quedas de árvores 
que matam pedestres e ocupan-
tes de veículos ou que provo-
cam danos na lataria de carros 
com a queda de frutos e galhos. 
Rotineiramente, as cidades em 
geral assistem a acidentes com 
fraturas de pedestres e danos 
em calçadas causados por raí-
zes de árvores mal escolhidas 
pelas prefeituras. E a quantida-
de de folhas que caem de uma 
castanheira durante o outono? 
Uma sujeira grande.

Mas há um aspecto pouco per-
cebido das árvores nas cida-
des que é da maior relevância, 
já que gera muito prejuízo e 
desgosto aos cidadãos. E infe-
lizmente, os serviços de aten-
dimento de reclamações das 
prefeituras não dão importân-
cia a ele. É o desgosto que uma 
árvore provoca tapando lindas 
paisagens que podem ser vis-
tas das casas dos moradores. 
De minha residência conseguia 
ver quatro cartões postais da 

minha cidade. Os quatro foram 
tapados, total ou parcialmente, 
por árvores plantadas pela pre-
feitura (sem qualquer consulta 
aos moradores) . Reclamei pela 
última vez há mais de 90 dias e 
nada aconteceu: nenhum ser-
vidor me ligou ou veio me dar 
uma satisfação sobre o que eu 
desejava que fosse feito.

Sou um dos primeiros mora-
dores do bairro em que vivo há 
mais de 45 anos. Tinha uma vis-
ta ampla e linda à minha frente: 
uma pracinha e uma rua mar-
geando um canal de mar que 
dá acesso ao porto mais antigo 
da minha cidade. Pois bem, hoje 
frondosas castanheiras, arre-
dondados mulembás e outras 
variadas árvores na calçada da 
rua à beira mar já tapam mais 
da metade da paisagem. E to-
das essas árvores vão continuar 
crescendo. Agora vejo, como 
um tomógrafo, em fatias, lin-
dos navios atrás das árvores da 
pracinha. A visão linda, inteira, 
de um navio de passageiros, es-
pecialmente à noite, ficou com-
prometida em razão da presen-
ça das árvores.

Ligo para a prefeitura, anotam 
a minha reclamação, solicito 
uma poda nas árvores que es-
tão atrapalhando escondendo 
a paisagem e ninguém aparece. 
Francamente, tal tipo de soli-
citação deve ser até motivo de 
chacotas. “Tanta coisa impor-
tante para ser feita na cidade e 
esse cidadão vem reclamar que 
perdeu a paisagem. Falta do que 
fazer!” É a intuição que tenho. 
Vocês, servidores públicos, estão 
errados. Tiraram de alguém que 

chegou antes a valiosa paisagem 
que tinha quando da compra do 
imóvel, sem que qualquer tipo 
de consulta fosse feita. Se para 
vocês é irrelevante, para o mora-
dor não é. Na verdade, significa 
uma importante redução de seu 
bem-estar e uma desvalorização 
de seu imóvel. E a incrível con-
tradição é que a maior obrigação 
dos políticos e da administração 
pública é aumentar o bem-estar 
dos cidadãos.

Acredito que muita gente te-
nha este tipo de problema nos 
mais de 5.000 municípios Bra-
sil afora. Que fazer? Continuar 
conversando com autoridades 
municipais para que deem mais 
atenção ao tema da arborização. 
É preciso que haja um planeja-
mento elaborado com a ajuda de 
engenheiro florestal e paisagista, 
que seja capaz de corrigir qua-
dros em que a arborização esteja 
gerando desconforto e prejuízo 
aos moradores. Um Projeto de 
Lei para que árvores só sejam 
plantadas pelas prefeituras em 
calçadas e praças das cidades 
com consulta prévia e autoriza-
ção dos donos dos terrenos das 
calçadas e vizinhos às praças 
também parece sensato.

Uma coisa é certa: não tente 
cortar ou podar as árvores por 
conta própria. A tão esperada 
eficiência da gestão pública fará 
com que, rapidamente, chegue 
à sua porta uma pilha de autos 
de infração com pesadas multas 
e ameaças de prisão por crime 
ambiental, neste caso a maioria 
das vezes nem cabe fiança.

Isso não precisa mudar?

As árvores e as cidades 

Engenheiro, 
empreendedor, 
conselheiro da Escola 
de Associativismo; Ex-
Senador pelo Espírito 
Santo e ex-Presidente 
da Federação das 
Indústrias do Estado 
do Espírito Santo.

SERGIO ROGERIO DE CASTRO
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Diante das fortes chuvas 
que resultaram na ruína de 
alguns edifícios, fato esse 
que se repete todos os anos 
em diversas cidades do país, 
além dos incêndios, muitas 
pessoas expressam sua pre-
ocupação com a perda irre-
cuperável da moradia, pois 
lamentavelmente, muitos 
edifícios deixam de realizar 
o seguro contra incêndio e 
desmoronamento, os quais 
são obrigatórios desde 1964. 
Uma das principais motiva-
ções da realização compul-
sória deste seguro, que tem 
baixo custo, decorre do fato 
de que diante da proximi-
dade das unidades, caso um 
apartamento venha a sofrer 
um incêndio, tal sinistro 
pode se alastrar por todo 
edifício, e certamente, o cau-
sador do dano não terá como 
indenizar todos os proprie-
tários que perderam a mora-
dia ou local de trabalho. 

São inúmeros os casos de 
incêndios que ocorrem ro-
tineiramente, por esqueci-
mento da panela no fogão ou 
do ferro elétrico ligado, seja 
por curto no ar-condiciona-
do, no pisca-pisca da árvore 
de natal ou na fiação, sendo 
que a maioria são imprevisí-
veis. Entretanto, mesmo no 
caso de culpa (negligência, 
imperícia ou imprudência), 

raramente, o responsável se 
mostra capaz de arcar com 
os prejuízos, razão de se im-
por a todos os condomínios 
a obrigação de contratarem 
seguro logo que o edifício é 
entregue pela construtora 
para ocupação.

Os dois diplomas legais (Lei 
de Incorporação em condo-
mínios e o Código Civil, abaixo 
reproduzidos) que regula-
mentam a matéria impõem ao 
síndico o dever de promover 
a realização do seguro, sen-
do obrigatório o pagamento, 

Seguro contra incêndio do edifício 
e o AVCB são obrigatórios

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

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br

Síndico pode ter que indenizar por 
negligência ou imprudência
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como despesa ordinária, por 
parte dos condôminos e dos 
inquilinos que ocupem as uni-
dades do empreendimento.

Lei nº 4.5991/64 - Capítulo IV 

“Do Seguro, do Incêndio, da 
Demolição e da Reconstrução 
Obrigatória

Art. 13. Proceder-se-á ao segu-
ro da edificação ou do conjun-
to de edificações, neste caso, 
discriminadamente, abran-
gendo todas as unidades autô-
nomas e partes comuns, con-
tra incêndio ou outro sinistro 
que cause destruição no todo 
ou em parte, computando-se 
o prêmio nas despesas ordiná-
rias do condomínio.

Parágrafo único. O seguro de 
que trata este artigo será obri-
gatoriamente feito dentro de 
120 dias, contados da data da 
concessão do “habite-se”, sob 
pena de ficar o condomínio 
sujeito à multa mensal equiva-
lente a 1/12 do imposto pre-
dial, cobrável executivamente 
pela Municipalidade.”

Código Civil de 2002

“Art. 1.346. É obrigatório o 
seguro de toda a edificação 
contra o risco de incêndio ou 
destruição, total ou parcial.

Art. 1.348. Compete ao síndi-
co: [...] IX - realizar o seguro 
da edificação”.

O QUE DEVE CONTER NA 
APÓLICE E A DEFINIÇÃO  
DO SEU VALOR

O valor segurado deverá cor-
responder o preço da recons-

trução da edificação, devendo 
ser a cobertura ampla, poden-
do ser utilizado o metro qua-
drado do CUB, acrescido de 
alguns elementos como eleva-
dores, projetos, etc. Lembre-
-se, o terreno não precisa ser 
segurado.

A Lei menciona o prazo má-
ximo de 120 dias a partir da 
concessão da Baixa de Cons-
trução para realização pri-
meiro seguro, mas aconselha-
-se que ele seja realizado logo 
que iniciar a ocupação das 
unidades. 

O seguro deverá cobrir toda 
a edificação contra o risco 
de incêndio e qualquer ou-
tro evento que possa causar 
a destruição parcial ou total 
do empreendimento, sendo 
prudente abranger: desmo-
ronamento, raio, vendaval, 
explosão, queda de aeronave 
e impacto de veículos. Caso 
o local onde está localizado 
o edifício esteja sujeito a en-
chente é importante contratar 
a cobertura de alagamento.

O seguro poderá abranger 
outras coberturas, que diante 
do baixo custo, se mostram 
viáveis, como danos elétricos 
(elevadores), quebra de vi-
dros, responsabilidade civil, 
danos causados pelo portão 
da garagem aos automóveis, 
dentre outros, sendo essas 
facultativas. 

A renovação do seguro é obri-
gatória, a cada 12 meses, sen-
do importante atualizar o va-
lor da reconstrução, cabendo 
ao síndico que promove sua 
realização, apurar os valores 
a serem cobertos. 

Conforme a lei, o síndico, res-
ponde pela não realização do 
seguro, dentro dos padrões 
necessários a garantir o con-
domínio, podendo ele impor 
a contratação e realizar a co-
brança na quota ordinária de 
cada unidade, caso a assem-
bleia se mostre inerte.

O seguro do condomínio co-
bre apenas os danos à parte 
estrutural do edifício, a sua 
reconstrução, ou seja, não 
abrange os utensílios e o in-
terior das unidades, podendo 
cada coproprietário contra-
tar pessoalmente esse tipo de 
seguro separadamente, para 
proteger os bens que guarne-
cem sua moradia.

As apólices em geral não co-
brem furtos e roubos, pois 
tais coberturas têm custo ele-
vado, sendo que a regra é que 
o condomínio não é obrigado 
a indenizar objetos ou algo 
pessoal que seja furtado das 
áreas comuns, como a gara-
gem. Todavia, se a convenção 
estipular que o condomínio 
responderá por tais subtra-
ções, torna-se viável contra-
tar essas coberturas. 

Escolha uma Cia. Seguradora 
de 1ª linha e evite definir com 
base apenas no preço, pois o 
barato pode sair muito caro. 

Contrate por meio de um cor-
retor de seguros profissional 
e confiável, que atue cons-
tantemente com esse tipo de 
seguro, ou seja, evite os segu-
ros oferecidos por gerentes 
de bancos, por serem leigos 
na confecção da apólice. No 
momento que ocorrer um 
sinistro, terá problemas se o 
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corretor não for especializa-
do para assessorar na inde-
nização, pois qualquer falha a 
Cia. Seguradora se aproveita 
para criar obstáculo quanto 
ao pagamento. Confira com 
o corretor de seguros, antes 
de assinar o contrato, o que a 
apólice não vai cobrir. 

AVCB – AUSÊNCIA  
DESSE DOCUMENTO 
COLOCA CONDOMÍNIO  
EM RISCO

Durante anos, as cias. segu-
radoras têm feito o seguro 
contra incêndio em milhares 
de edifícios em todo o país, 
mesmo sabendo que eles 
não possuem o Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros 
(AVBC). Entretanto, quando 
acontece o incêndio, o síndi-
co e os demais proprietários 
são surpreendidos com a ne-
gativa de indenização, pois 
no momento de pagar pelos 
danos a Cia. Seguradora alega 
que o edifício está irregular 
por não possuir o AVCB. 

Essa situação absurda foi 
comprovada e denunciada 

por nós em 2018, pois como 
Presidente da Comissão de 
Direito Imobiliário da OAB-
-MG, em 2018, enviamos 
ofício para as maiores segu-
radoras do Brasil solicitando 
esclarecimentos, tendo essas 
respondido por escrito e de 
forma unânime que enten-
dem que diante da falta do 
AVCB podem recusar a pagar 
a indenização. 

CONDOMÍNIO DEVE  
EXIGIR OS PROJETOS  
E O AVCB DA 
CONSTRUTORA

O problema é que a maioria 
dos municípios de Minas Ge-
rais, entre eles Belo Horizonte, 
concedem a Certidão de Baixa 
de Construção (mais conheci-
da como Habite-se) à constru-
tora sem exigir que o edifício 
residencial ou comercial tenha 
sido aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros. Várias constru-
toras não conseguem obter o 
AVCB por deixarem de realizar 
as obras pertinentes e não ins-
talarem equipamentos que são 
essenciais para atender às nor-
mas contra incêndio e pânico. 

Cabe ao condomínio exigir 
da construtora os projetos 
do empreendimento (cálculo 
estrutural, arquitetônico, elé-
trico, hidráulico e de incên-
dio), bem como o AVCB, logo 
que o empreendimento for 
entregue aos compradores, 
pois esses documentos são 
essenciais para a verificação 
de que a obra foi executada 
corretamente. 

Quanto mais tempo passar 
ou deixarem de agir com pro-
fissionalismo, pior será para 
os proprietários que podem 
perder o direito em decorrên-
cia da prescrição e terem que 
arcar com os gastos com a re-
gularização. Para checar se o 
prédio tem AVCB, por meio do 
site:http://www.bombeiros.
mg.gov.br/solicitação-via-
-internet.html.

Havendo falhas e vícios de 
construção, cabe ao condo-
mínio agir com assessoria 
jurídica profissional para 
obter da construtora a regu-
larização de tudo, antes que 
o prazo de garantia vença. O 
síndico ou a administradora 
de condomínio (às vezes, in-
dicada pela construtora) que 
se recusa a agir pode respon-
der com seus bens pessoais 
diante da sua culpa ou da 
postura de proteger o cons-
trutor que, às vezes, é seu 
amigo.

A inércia, a falta de organiza-
ção e de união dos compra-
dores, além do desconheci-
mento jurídico, contribuem 
para que o condomínio perca 
o prazo para exigir seus di-
reitos e a regularização do 
edifício.



O P I N I Ã O1 1 2 EDIÇÃO 300FEVEREIRO 2022
MERCADOCOMUM

Uma das grandes idiossincra-
sias (ou bizarrices) do Brasil é 
composta por nosso Registro 
Civil (certidões de nascimento e 
casamento, por exemplo) e por 
nossa Identificação Civil mate-
rializada no Registro Geral, o 
famoso RG. Eu já chamei o que 
temos por aqui de sistema de 
identificação, mas percebi que 
se trata de um erro dos mais 
grosseiros. Sistema implica em 
conjunto de órgãos que atuam 
individualmente, mas com obje-
tivos afins e em sintonia.

NÃO TEMOS NADA DISSO

O brasileiro tem sua Certidão de 
Nascimento lavrada com base 
em Declaração de Nascido Vivo, 
documento que tem validade 
jurídica, e seu RG emitido por 
institutos de identificação esta-
duais, com características muito 
regionais e validade em todo o 
território nacional. O primeiro 
é um problema difícil de sanar, 
pois tanto a declaração de nas-
cido vivo quanto a certidão de 
nascimento, apesar das últimas 
evoluções, não são documentos 
seguros, com requisitos míni-
mos de rastreabilidade, como 
um QR Code para validação 
das informações. Além disso, 
há lugares em que a tarefa de 
emissão do RG é realizada por 
outras entidades, como no Rio 
de Janeiro onde o documento é 
confeccionado pelo Detran.

Soma-se a este cenário o fato de 
que as bases dos estados não 
estão conectadas. Não é possí-
vel haver conferência dos dados 
de um RG no Maranhão se o in-

divíduo tiver emitido sua identi-
dade no Acre, por exemplo. Este 
cenário propicia, inclusive, que 
um mesmo brasileiro possua 
mais de um (ou vinte e sete) RG 
produzidos por institutos de 
identificação diferentes.

Na ausência de cadastro único, 
as autoridades que realizam fis-
calização das estradas recorrem 
a Carteira Nacional de Habili-
tação na abordagem dos con-
dutores de veículos, mas essa 
alternativa não se aplica a ou-
tras pessoas que estejam como 
carona em carros particulares 
ou como passageiros de empre-
sas interestaduais de transporte 
terrestre. Como poderia ser pos-
sível que um policial rodoviário 
conhecesse todos os detalhes 
dos RG emitidos em 26 estados, 
além do Distrito Federal?

O cenário é convidativo para 
criminosos fugitivos e para es-
telionatários que precisam se 
passar por outra pessoa. Sim, no 
Brasil é possível produzir artifi-
cialmente uma pessoa.

A CNH e o CPF são documentos 
nacionais com números úni-
cos, mas eles não se destinam 
a identificar civilmente as pes-
soas, mas sim a qualifica-las 
para condução de veículos au-
tomotores e para o exercício da 
vida econômica. É importante 
lembrar que ambos podem ser 
emitidos com base no RG, logo 
se o documento de identidade é 
falso, eles não terão a serventia 
adequada.

Uma luz no fim do túnel parece 

possuir vocação para a resolu-
ção deste problema.

De forma inédita, o Decreto 
10.900, de 17 de dezembro de 
2021, estabelece normas ge-
rais que visam à integração e à 
padronização dos processos de 
identificação por meio do que o 
texto chama de Serviço de Iden-
tificação do Cidadão. Do ponto 
de vista técnico, o texto garante 
muito mais segurança e pratici-
dade, além de atacar a burocra-
cia que envolve o assunto.

O número do CPF será utilizado 
em conjunto com o do RG, e no 
futuro será possível a integra-
ção entre as bases biográficas 
e biométricas dos institutos de 
identificação dos estados. As-
sim, aqueles profissionais que 
precisam confirmar identidades 
nas fronteiras do Brasil poderão 
fazê-lo por meio de consulta 
simplificada em barramentos 
oficiais do Estado.

VAI DAR CERTO?

Não é possível dizer que a pu-
blicação do Decreto impulsio-
nará o desenvolvimento das 
tão necessárias ferramentas no 
combate ao crime organizado. 
No Brasil, tentativas de unifi-
cação da identificação estão em 
stand by, como o Registro de 
Identidade Civil (RIC) a Identi-
dade Digital Nacional (ICN) e o 
Documento Nacional de Identi-
ficação (DNI).

O decreto é promissor.

Resta esperar.

A crise da identidade 
do brasileiro

Presidente executivo 
da Associação das 
Autoridades de 
Registro do Brasil 
(AARB). MBA em 
Transformação 
Digital e Futuro  
dos Negócios, 
jornalista. Membro 
titular do Comitê 
Gestor da ICP-Brasil

EDMAR ARAUJO
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Se a racionalidade, conforme 
construída pelo projeto mo-
dernista, nos levou à beira 
da destruição (p.ex., Segunda 
Guerra Mundial, degrada-
ção ambiental e violação de 
direitos humanos), o movi-
mento pós-modernista nos 
diz para desconstruir nossas 
experiências, porém, não for-
nece uma opção para substi-
tuí-las. Esta é a condição de 
fundo do precário estado da 
natureza devido à interven-
ção humana e uso insusten-
tável dos recursos naturais 
vis-à-vis a (in) eficiência re-
gulatória do Direito Interna-
cional do Ambiente.

Desde o início do período das 
grandes navegações euro-
peias, há um movimento sis-
temático para separar o mun-
do natural do mundo social.

O uso do termo “natureza”, 
que inclui a espécie huma-
na, foi substituído por “meio 
ambiente”, o que implica 
nas coisas que circundam a 
humanidade. Mesmo o uso 
do termo natureza, hoje em 
dia, implica em posicionar o 
homem como um observa-
dor externo de um objeto de 
estudo e regulação. Este mo-
vimento foi notado por Ray-
mond Willian em sua obra 
seminal Ideias da Natureza: 
“Um toque da natureza pode 
tornar todo o mundo fami-
liar, mas geralmente, quando 
dizemos natureza, queremos 
nos incluir?”

Como causa direta da sepa-
ração dos mundos natural 
e social, temos o paradoxo 
existência do Direito Am-
biental Internacional. As 
altas pressões que o atual 
modelo desenvolvimentista 
aplica sobre a natureza, os 
crescentes fenômenos natu-
rais extremos representam 
uma ameaça existencial para 
a humanidade. Neste contex-
to, o Direito Internacional 
do Meio Ambiente surge e 
é sustentado marginalmen-
te pelas regulamentações 
do comércio ou excessos 
ou abusos dos direitos de 
propriedade. Nesse sentido, 
uma representação empírica 
desse argumento é a Con-
venção Internacional para 
a Conservação de Animais 
Selvagens, Aves e Peixes na 
África (1900), que foi elabo-
rada por caçadores interes-
sados na “sustentabilidade” 
dos recursos de caça, junta-
mente com a sua sucessora, a 
Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies 

Ameaçadas de Extinção (CI-
TES-1973), na qual o comér-
cio é o negócio principal.

Nosso argumento neste arti-
go é que o conceito de civili-
zação ecológica introduzido 
pela Constituição chinesa re-
duz o significado interpretati-
vo dos conceitos de natureza 
e meio ambiente, proporcio-
nando, assim, uma importan-
te contribuição ontológica ao 
Direito Internacional do Meio 
Ambiente.

O presidente Xi Jinping foi 
eleito secretário-geral do Par-
tido Comunista Chinês (PCC) 
e presidente da China em 
2012, assumindo os cargos 
em Marco 14 de 2013. Na 18ª 
sessão do Comitê Político PCC 
em 24 de maio de 2013, ele 
proferiu: “Devemos aumentar 
a consciência sobre a necessi-
dade de respeitar, proteger e 
acomodar-nos à natureza, se-
guir a política estatal básica 
de conservação de recursos e 
proteção ambiental e dar alta 

O conceito de civilização 
ecológica na construção da China

Professor de Direito 
Internacional - 
Faculdade de Direito 
da Universidade de 
Lanzhou/Siyi Zhang 
- Doutorando - 
Faculdade de Direito 
da Universidade 
de Lanzhou/ 
Chen Daoshan 
- Mestrando - 
Faculdade de Direito 
da Universidade  
de Lanzhou

DOUGLAS DE CASTRO
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prioridade à conservação, 
proteção do meio ambiente e 
promoção de sua restauração 
natural”.

Em março de 2018, a Consti-
tuição chinesa foi emendada 
pela quinta vez desde 1954 
para incorporar o conceito 
do “desenvolvimento de civi-
lização ecológica”. A emenda 
marca a grande preocupação 
com as questões ecológicas 
no nível jurídico fundamen-
tal e com o processo de cons-
titucionalização do “Plano 
Integrado das Cinco Esferas” 
do socialismo com caracte-
rísticas chinesas. A civiliza-
ção ecológica significa que os 
seres humanos podem não 
apenas se beneficiar da natu-
reza, mas também benefícios 
para a natureza, ou seja, os 
humanos devem proteger a 
natureza enquanto a trans-
formam em uma interação 
harmoniosa entre o homem 
e a natureza. O conceito de 
civilização ecológica absor-
ve e dá conta das variáveis 
de estudo da Teoria da Eco-
nomia Circular, Teoria da 
Modernização Ecológica e 
Teoria da Economia de Baixo 
Carbono.

Esta Emenda Constitucional 
não adotou o método tradi-
cional dos “direitos ambien-
tais”, mas utilizou a forma de 
“cláusula objetiva nacional” 
para garantir o “desenvolvi-
mento da civilização ecoló-
gica”, e realizar a proteção 
ambiental dos cidadãos por 
meio da imposição de obri-
gações ao Estado. Ao obter 
benefícios econômicos no 
processo de extração de re-
cursos naturais, os as pesso-
as inevitavelmente causam 
danos ao meio ambiente, 

gerando um desequilíbrio 
economia, recursos naturais 
e meio ambiente. Neste mo-
mento, a “mão visível” do 
governo é necessária para 
intervir razoavelmente para 
equilibrar esses aspectos. 
Este é o propósito da civili-
zação ecológica.

A Constituição atualmente 
forma um sistema normativo 
relativamente completo de 
“desenvolvimento de civili-
zação ecológica” por meio de 
regulamentação normativa e 
substantiva.

1. As frases “novo conceito de 
desenvolvimento”, “civiliza-
ção ecológica”, “bela China”, 
“um grande país socialista 
moderno” e “realizar o gran-
de rejuvenescimento da na-
ção chinesa” fazem parte do 
preâmbulo da Constituição. 
Pertence à parte das tarefas 
nacionais da China que incor-
pora os objetivos de valor da 
China e desempenha um pa-
pel de comando nos artigos 
da Constituição.

2. Os artigos 9, 10 e 26 que 
tratam dos “Princípios Ge-
rais” da Constituição são 
disposições gerais para o 
macrocontrole do ambiente 
ecológico. Do ponto de vista 
da estrutura das normas, es-
ses artigos são programáti-
cos no sentido de incentivar 
o comportamento. O Artigo 
9 estabelece como “o Estado 
deve garantir o uso racional 
dos recursos naturais e pro-
teger os animais e plantas 
raras”. A obrigação contida no 
Artigo 10 incorpora a neces-
sidade de que “todas as or-
ganizações e indivíduos que 
usam a terra devem usá-la de 
maneira apropriada”. O Arti-

go 26 prescreve que “o estado 
deve proteger e melhorar os 
ambientes de vida e o am-
biente ecológico, e prevenir 
e controlar poluição e outros 
riscos públicos. O estado 
deve organizar e encorajar o 
florestamento e proteger as 
florestas”. Essas obrigações 
mostram os recursos natu-
rais, recursos terrestres, qua-
lidade de vida e aspectos eco-
lógicos como centrais para o 
“desenvolvimento da civiliza-
ção ecológica” como descrita 
no preâmbulo da Constitui-
ção. Eles fornecem garantias 
institucionais para a realiza-
ção da obrigação nacional de 
“desenvolvimento da civiliza-
ção ecológica” “e contém seu 
objetivo normativo.

 3. O artigo 89 está localizado 
na parte das “Instituições do 
Estado” da Constituição, con-
substanciando uma norma 
obrigatória para as funções 
e atribuições do Conselho de 
Estado na forma de uma enu-
meração positiva. É a forma 
específica nas instituições es-
tatais da obrigação do Estado 
de “desenvolvimento da civi-
lização ecológica”, refletindo 
formas concretas de promo-
ver o desenvolvimento da ci-
vilização ecológica.

A emenda da Constituição de 
2018 inclui o “Plano Integra-
do das Cinco Esferas”, carac-
terizando o desenvolvimento 
do socialismo com caracte-
rísticas chinesas que abran-
ge o desenvolvimento econô-
mico, político, cultural, social 
e ecológico, assim, elevando 
o Plano ao status constitu-
cional. O Plano foi proposto 
no 18º Congresso Nacional 
do PCC em 2012 e concluído 
no 19º Congresso Nacional 
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do PCC em 2017. E aproxi-
ma os valores tradicionais e 
os entendimentos modernos 
da China, por exemplo, na 
“Antiga Filosofia Ecológica 
Chinesa”, “Harmonia entre 
o Homem e a Natureza”, “Xi 
Jinping Pensamento sobre a 
Civilização Ecológica”, “Uma 
Abordagem Socialista à Civi-
lização Ecológica”.

O Plano Integrado das Cinco 
Esferas é um roteiro para 
a construção do socialis-
mo chinês e a promoção do 
desenvolvimento humano 
completo e do progresso so-
cial. Espera-se que os esfor-
ços tragam novos patamares 
em todas as dimensões do 
progresso material, político, 
cultural e ético, social e eco-
lógico, e tornem a China um 
grande país socialista mo-
derno que é próspero, forte, 
democrático, culturalmente 
avançado, harmonioso e lin-
do. O Plano Integrado das 
Cinco Esferas reflete a com-
preensão mais profunda do 
Partido Comunista e da Chi-
na acerca dos princípios bá-
sicos para o progresso coor-
denado em todos os setores e 
o socialismo com caracterís-
ticas chinesas, encampando 
os interesses fundamentais 
e as aspirações compartilha-
das do povo chinês.

 De uma postura programá-
tica para uma mais prática, o 
governo central chinês emi-
tiu em 2017 um documento 
conhecido como Linha Ver-
melha Ecológica, que con-
tém disposições para fazer 
cumprir as linhas de prote-
ção dos ecossistemas, para 
gerir todos os principais 
espaços ambientais a partir 
de padrões consistentes. As 

Linhas Vermelhas Ecológicas 
que estavam em construção 
desde 2017 foram concluí-
das em 2020.

As regiões protegidas repre-
sentam mais de 25 por cento 
do território terrestre nacio-
nal e incluem zonas ecológi-
cas funcionais essenciais, re-
giões ecologicamente frágeis 
e vulneráveis e locais-chave 
de diversidade biológica, que 
inclui a conservação das fon-
tes de água, manutenção da 
biodiversidade, conservação 
da água e do solo e estabilida-
de ecológica costeira em re-
giões ecologicamente frágeis 
que são propensas à erosão 
do solo, desertificação e sali-
nização.

As Linhas Vermelhas são os 
pilares da segurança bioló-
gica do estado, sendo impor-
tantes para o planejamento 
do espaço. Desenhá-los e 
aplicá-los são movimentos 
importantes para implemen-
tar os sistemas de zoneamen-
to funcional e controle de uso 
do espaço ecológico, que são 
eficazes para ajudar a expan-
dir a capacidade de fornecer 
eco produtos e prestar ser-
viços aos ecossistemas en-
quanto constroem a seguran-
ça biológica da China. É uma 
inovação institucional que 
também pode impulsionar a 
construção de uma Eco civi-
lização na China e promover 
seu desenvolvimento verde, 
um componente importan-
te do sistema de instituições 
para a construção de uma ci-
vilização ecológica por uma 
medida eficaz para cumprir 
os direitos e responsabilida-
des de proteção ecológica, 
para mobilizar todas as par-
tes participem na proteção 

ecológica e no avanço do rit-
mo da China.

Os compromissos assumi-
dos pela China no cenário 
internacional refletem o im-
pulso interno do país para a 
construção de uma civiliza-
ção ecológica como um novo 
modelo de desenvolvimento, 
que vê a natureza, não como 
um objeto dominado pelo ho-
mem, mas um mundo do qual 
o homem faz parte, portanto, 
responsável pelos processos 
de adaptação e transforma-
ção. Além disso, a constru-
ção da civilização ecológica 
aponta para um novo tipo de 
relações internacionais, que 
busca compartilhar resulta-
dos de desenvolvimento no 
nível econômico, salvaguar-
dar os valores comuns da hu-
manidade no nível cultural, 
buscar a segurança univer-
sal no nível social, e buscar 
a segurança global no nível 
ecológico.

A China está se tornando um 
país que define a agenda no 
sistema internacional. Em-
bora esse fato traga algum 
desconforto para outras na-
ções, especialmente os Es-
tados Unidos e seus aliados, 
a China está fazendo contri-
buições significativas para 
a governança global sobre 
o meio ambiente, que de al-
guma forma tem um forte 
potencial para aumentar a 
eficiência regulatória do Di-
reito Internacional do Meio 
Ambiente ao incorporar vi-
sões de mundo alternativas 
e valores que até agora estão 
sendo excluídos pelo Direi-
to Internacional tradicional, 
um produto iminentemente 
eurocêntrico.
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Um dos memes mais famosos 
da internet é o que usa a capa 
do primeiro disco de Chico 
Buarque para retratar a dife-
rença entre expectativa e re-
alidade. Isso porque na obra, 
o artista aparece em uma das 
fotos com um grande sorriso 
nos lábios, remetendo a pen-
samentos positivos, como o 
que as pessoas têm quando 
recebem boas notícias ou 
alimentam grandes esperan-
ças. Enquanto isso, em outra 
foto, logo ao lado, o cantor 
aparece com um semblante 
fechado e o olhar apreensivo 
daqueles que acabaram de 

entender que as coisas não 
correram tão bem como o 
planejado.

Infelizmente o meme da ex-
pectativa e realidade tem se 
repetido no ambiente traba-
lhista brasileiro desde a Re-
forma Trabalhista de 2017 e 
corre o risco de ter um novo 
capítulo em 2022.

Recentemente, o Governo Fe-
deral, por iniciativa do Minis-
tro Paulo Guedes, formou um 
grupo de estudos denomina-
do “Grupo de Altos Estudos 
do Trabalho” (GEAT), com o 

objetivo de propor uma série 
de mudanças na legislação 
trabalhista, ou, pode-se di-
zer, propor uma nova “minir-
reforma trabalhista”.

Uma das propostas do GEAT, 
que é formado por economis-
tas, juristas e acadêmicos, foi 
acabar com o Seguro Desem-
prego (Lei nº 7.998/90) e a 
Multa de 40% do FGTS (art. 
18, §1º da Lei 8.036/90). O 
argumento é de que a reti-
rada destes direitos do tra-
balhador diminuirá a rota-
tividade dos empregados e 
liberará recursos das empre-

O fim do seguro-desemprego  
e da multa do FGTS como meme 
da expectativa e realidade 

Advogado 
trabalhista 
do Juveniz Jr. 
Rolim Ferraz 
Advogados

MARCUS VINÍCIUS SURUAGY AMARAL BORGES
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sas para o investimento em 
novas contratações. Desta 
forma, a expectativa dos de-
fensores destas mudanças é 
de que as medidas contribu-
am para a redução dos eleva-
dos níveis de desemprego do 
país. Apesar disso, existem 
especialistas temendo que 
a realidade seja totalmente 
contrária. 

Conceitualmente, o Seguro 
Desemprego tem por fina-
lidade: “prover assistência 
financeira temporária ao 
trabalhador desempregado 
em virtude de dispensa sem 
justa causa, inclusive a indi-
reta, e ao trabalhador com-
provadamente resgatado de 
regime de trabalho forçado 
ou da condição análoga à de 
escravo” (Art. 2º, I da Lei nº 
7.998/90). 

Assim, o empregado que for 
demitido sem justa causa e 
tiver trabalhado ao menos 
12 meses nos últimos 18 
meses antes de solicitar o 
seguro pela primeira vez, ou 
na segunda solicitação tiver 
trabalhado ao menos o pe-
ríodo de 9 meses, sendo que 
nas demais situações, se o 
empregado tiver trabalhado 
o período de 6 meses, fará 
jus ao Seguro Desemprego 
na seguinte proporção: 

3 parcelas se comprovar 
no mínimo 6 meses 
trabalhados;

4 parcelas se comprovar 
no mínimo 12 meses 
trabalhados;

5 parcelas a partir de  
24 meses trabalhados.

Em relação à multa de 40%, 
destaca-se que o referido 
valor incide sobre o fundo 
de garantia depositado pelo 
empregador durante todo 
o contrato de trabalho. Em 
outras palavras, o fundo re-
presenta o depósito na conta 
vinculada do valor de 8% so-
bre o salário do empregado 
por mês trabalhado. Já em 
caso de desligamento sem 
justa causa, o empregado 
fará jus ao levantamento do 
valor depositado em sua con-
ta vinculada, mais a multa de 
40% sobre este valor.

O Seguro Desemprego e a 
Multa supracitada visam am-
parar o empregado no mo-
mento em que foi demitido, 
facilitando sua subsistência 
enquanto se recoloca no 
mercado de trabalho.

Por outro lado, referidas ver-
bas elevam o valor que deve 
ser despendido por um em-

pregador para contratar um 
empregado, o que, em tese, 
diminuiu o número dos em-
pregos formalizados. 

Sindicalistas afirmam, por 
sua vez, que a eliminação 
destas obrigatoriedades ofe-
recerá ainda maior facilidade 
para as empresas demitirem, 
o que aprofundaria ainda 
mais o desemprego e a alta 
rotatividade. 

Por enquanto, a discussão se 
encontra apenas na catego-
ria de um estudo, que apesar 
da proposta apresentada, 
não tem ainda sequer uma 
previsão de que seja votado 
no Congresso Nacional.

Apesar disso, mesmo con-
siderando que os impactos 
decorrentes dessas propos-
tas sejam imprevisíveis, seja 
para o lado negativo ou para 
o lado positivo, a experiência 
da reforma administrativa 
tão comemorada e tão pouco 
efetiva em termos de resul-
tados práticos sugere que 
a discussão seja feita com 
muito mais cuidado para evi-
tar que a transformação do 
semblante do Chico Buarque 
na capa do seu disco não se 
repita nas faces de milhões 
de trabalhadores brasileiros 
mais uma vez.
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O tema indigenismo, já há al-
guns séculos, vem enfrentan-
do discussões acaloradas em 
todos os meios sociais, e por 
vezes desaguou sangue nos 
entreveros que causou, en-
quanto cada vez mais ideolo-
gizado do que objetivamente 
considerado como uma ques-
tão de Estado.

Indigenistas de coração fo-
ram o respeitável marechal 
Rondon, os heroicos irmãos 
Orlando, Cláudio e Leonardo 
Villas Bôas (indicados duas 
vezes para o Prêmio Nobel da 
Paz) e, dentre outros, o ines-
quecível paladino de todas 
as nações, o sempre lembra-
do por seu constante alarido 
em favor de todo o povo bra-
sileiro, o antropólogo Darcy 
Ribeiro. O Parque Indígena 
do Xingu, criado em 1961 

pelo esforço e dedicação dos 
irmãos Villas foi marco de-
cisivo para a preservação da 
sobrevivência e valorização 
da cultura e dos valores indí-
genas. Estas personalidades 
prestaram ao país uma con-
tribuição valiosíssima, mais 
reconhecida e engrandeci-
da porque produzida numa 
época de operações difíceis 
na selva, com escassez de 
confiança das tribos na inte-
riorização das ações humani-
tárias e civilizatórias e recur-
sos técnicos insuficientes de 
que dispunham para aquelas 
missões. 

Diante do que já se fez em 
favor dos povos indígenas e 
de suas tradições, embora 
hajam críticos ferozes das 
estratégias adotadas ou de 
seus resultados, o esforço 

governamental foi constante 
para a pacificação e preser-
vação dos indígenas, e para 
a consolidação das relações 
civilizadas entre o índio e o 
nacional. O desenvolvimento 
brasileiro em todas suas re-
giões, a multiplicação de vias 
de acesso em nosso território 
e as comunicações em grau 
hoje avançado, permitem 
atualmente uma convivência 
amistosa e mesmo solidária 
com (ainda se diz) as nações 
indígenas.

Por estas circunstâncias, fato é 
que o Brasil de hoje não é mais 
o de ontem. Há reclamações 
pontuais dos indígenas que 
vez por outra trazem celeuma 
para a raça, mas, de há mui-
to, se lhe estão assegurados 
o livre trânsito no Congresso 
Nacional e até alcançam fácil 

O indigenismo no Brasil. 
Uma visão nova

Advogado

JOSÉ MARIA COUTO MOREIRA
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e pacificamente o Palácio do 
Planalto, sempre tolerante, 
como também se os garante 
de posicionarem-se em pro-
testo ou ato reivindicatório 
diante do Supremo Tribunal 
Federal. A Constituição Fede-
ral, graças a sensibilidade de 
congressistas e a pressão dos 
indígenas, introduziu nos tra-
balhos constituintes direitos 
expressos, e mais os manteve 
ocupando um capítulo espe-
cial sobre o índio, em escalada 
constitucional que iniciou-se 
historicamente com a Carta de 
1934 que, em dois artigos, res-
guardou aos silvícolas direito 
à posse de suas terras vedada 
a alienação.

Hoje, assim, constata-se que 
não há ambiente de oposição 
nem restrição à plena liber-
dade dos povos indígenas, 
podendo eles exercer todos 
os atos da vida econômica, 
social e política do país. Ino-
correm circunstâncias que 
possam exacerbar nossas 
relações recíprocas. Desta 
conclusão resulta a desne-
cessidade de dispositivos ou 
medidas de proteção à raça 
índia, já tudo constante de 
um passado em que esforços 
comuns hoje permitem o in-
gresso dos índios a todo ser-
viço ou atividade econômica. 
Assim, não há mais justifica-
tivas para que, vez por outra 
algum entrevero ou reclama-
ção acalorada ocupe as man-
chetes, e, prosseguindo em 
nossa política de integração, 
não se percebe a necessidade 

de aporte de recursos orça-
mentários para se proteger 
uma classe que desejamos 
sempre esteja conosco, em 
todas as horas, em todas as 
circunstâncias, até nas difi-
culdades. Será mais uma for-
ça poderosa para aliar-se a 
ajudar a construir um Brasil 
grande. De resto, ou de ime-
diato, deve o Estado tomar 
as medidas neste sentido 
em que a integração plena e 
desejada extinga órgãos de 
proteção, dispositivos buro-
cráticos e demais aparelhos 
que até então se prestavam à 
política de aproximação com 
os índios e a preservação da 
raça e de seus costumes. Ago-
ra, sim, agora o índio não será 
mais tratado como peça de 
museu, e nem as “nações” vis-
tas como grupo museológico 
vencido pelos brancos, o que 
a história até então tem mos-
trado ao mundo. Se o índio é 
brasileiro, porque não será 
ele meu vizinho ? meu cole-
ga ? ou meu patrão ? Aí sim, 
esta é a proteção que o pró-
prio índio quer, apenas não 
conseguiu traduzir adequa-
damente, pois à sombra de 
uma política oficial protetora, 
não sabem eles se manifestar. 
Possibilite a ele a sua urbani-
zação completa, uma entrada 
regular à rede pública de en-
sino, de saúde e demais ser-
viços que o Estado presta ao 
nacional, oriente a vocação 
de cada um em cursos profis-
sionalizantes, completando 
este nobre empenho patri-
ótico com a criação de um 

programa habitacional que 
lhe proporcione o conforto da 
vida moderna. Estimule-o a 
participar de nosso mercado 
de trabalho e a disputar um 
posto público por meio de 
concurso público de provas, 
até um engajamento em uma 
força militar. Crie-se, como 
síntese e expressão da von-
tade do Estado na integração 
da raça o Museu Nacional do 
Índio, onde necessariamente 
repousará a história heroica 
do povo indígena, os objetos 
e as tradições que lhes deram 
vida e coragem para romper 
os séculos em abandono. E 
não se diga mais “nação in-
dígena”. Este é outro epíteto 
que vai guarnecer e circuns-
crever-se ao museu. A Nação 
não possui filiais. Ela ergue-
-se em toda extensão do nos-
so território. A nação que lhes 
pertence é a nossa, a única e 
soberana nação brasileira. 

Os Estados Unidos, que en-
frentaram os silvícolas nati-
vos em ferozes corpo a corpo, 
com milhares de mortos de 
lado a lado, hoje coexistem 
civilizadamente com as tribos 
do passado e, para revelar ao 
mundo como foi a sua saga 
dramática, conservaram, nos 
locais do respectivo aconte-
cimento, tudo que reconta 
aquele período, seus tacapes, 
suas tradições e sua coragem. 
Podemos seguir-lhes o exem-
plo, aguardando uma força 
nova que concorrerá para o 
crescimento e felicidade de 
um Brasil igual.
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Minas e os fundamentos do 
Movimento Modernista Brasileiro

MAURO WERKEMA

A propósito do centenário 
da Semana de Arte Moderna, 
que ocorreu de 11 a 18 de fe-
vereiro de 1922, cabe rever a 
participação de Minas Gerais 
nos fundamentos estéticos 
e ideológicos do Movimento 
Modernista Brasileiro. Esta 
história começa em 10 de ju-
nho de 1919 quando Mário de 
Andrade vem a Mariana visitar 
o poeta mineiro Alphonsus de 
Guimarães, onde fora juiz mu-
nicipal e já com fértil obra po-
ética que lhe daria, muito anos 
mais tarde, o reconhecimento 
como um dos maiores poetas 
simbolistas brasileiros.  Mário 
relata que “em Mariana, a Ca-
tólica, fui encontrá-lo na escu-
ridão de sua sala de trabalho, 
sozinho e grande” e descreve 
seu encontro   como “uma hora 
de inesquecível sensação a que 
vivi com ele’. Esta visitará des-
dobramentos importantes na 
história, presença e influência 
de Minas Gerais no movimento 
modernista e no estudo, evolu-
ção conceitual e preservação 
da cultura brasileira.

Nesta viagem, Mário de 
Andrade, que lidera a Sema-
na de Arte Moderna em São 
Paulo, conhece Ouro Preto e 
dirá que encontrou, “perdida 
entre as montanhas de Minas” 
e preservada, uma “cidade 
histórica, artística e cívica”. 
Em Ouro Preto e cidades his-
tóricas mineiras o movimen-
to modernista identificará os 
elementos de uma “autêntica 
arte brasileira”, com uma “au-

tonomia cultural” nas Artes 
Plásticas, na arquitetura, no 
conjunto da “obra barroca mi-
neira”, constituindo um excep-
cional surto de criatividade de 
artistas, mestres e artesãos, 
libertando-a dos cânones es-
téticos importados da Europa. 
Com o objetivo de conhecer 
as cidades históricas minei-
ras e seu esplendor artístico 
e cultural, Mário organiza em 
1924 a famosa caravana de 
modernistas a Minas, que as-
siste a Semana Santa de São 
João del-Rei, vai a Tiradentes e 
Ouro Preto. Integraram a cara-
vana Oswald de Andrade, Go-
dofredo da Silva Telles, René 
Thiollier, Tarsila do Amaral, 
Olívia Guedes Penteado e o 
poeta de origem suíça em vi-
sita ao Brasil, Blaise Cendrars. 
Os visitantes dirão que encon-
traram no século XVIII minei-
ro, no campo das artes visuais, 
o “lastro cultural de uma iden-
tidade nacional”. 

Já em 1920 Mário publica 
na revista “Jornal do Brasil” o 
ensaio “Arte religiosa do Bra-
sil em Minas Gerais” em que 
aborda a arte encontrada em 
Ouro Preto, Mariana, Congo-
nhas do Campo e São João del-
-Rei. E diz que “na arquitetura 
religiosa de Minas a orienta-
ção barroca – que é amor à 
linha curva, aos elementos 
contorcidos e inesperados 
- passa da decoração para o 
próprio plano do edifício. Aí 
os elementos decorativos não 
residem só na decoração pos-

terior, mas também no risco 
e projeção das fachadas, no 
perfil das colunas, na forma 
das naves”. Em 1928 escreve 
sobre Antônio Francisco Lis-
boa, o Aleijadinho e sua obra, 
dando-lhes dimensão cultural 
excepcional, iniciando a divul-
gação do seu nome.  Outros 
integrantes da caravana pu-
blicam trabalhos sobre a arte 
barroca mineira, despertando 
o interesse sobre Minas e mo-
tivando várias viagens de es-
tudo às cidades históricas. 

O mineiro Gustavo Capa-
nema tornou-se, em 1934, 
ministro da Educação de Ge-
túlio Vargas. O poeta Carlos 
Drummond de Andrade, um 
dos líderes do Movimento Mo-
dernista mineiro, neste mes-
mo ano, muda-se para o Rio e 
ocupa a chefia de Gabinete de 
Capanema. Em 1935 Mário de 
Andrade, a pedido de Capane-
ma, apresenta o anteprojeto 
do Decreto Lei 25, elaborado 
em sua redação final por outro 
modernista mineiro, Rodrigo 
Melo Franco de Andrade.  Má-
rio propõe a proteção do pa-
trimônio cultural brasileiro e 
orienta a criação do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional, que ocorre a 30 
de novembro de 1937, por ato 
do presidente Getúlio Vargas.  
Com inspiração modernista, o 
patrimônio histórico e artísti-
co nacional passa a ser defini-
do como o “conjunto de bens 
móveis e imóveis existentes no 
país e cuja preservação seja de 
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interesse público, seja por sua 
vinculação a fatos memoráveis 
da História do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arque-
ológico ou etnográfico, biblio-
gráfico ou artístico”.  

E será esta consciência de 
identificação e proteção da 
cultura brasileira a marcante 
contribuição da Semana de 
Arte Moderna de 1922 e que se 
concretizará, de maneira efeti-
va e sistematizada, com a cria-
ção do SPHAN (hoje IPHAN) a 
partir de 1937.  É significativo 
lembrar que o pensamento 
modernista buscava justa-
mente romper com o tradi-
cionalismo cultural, com uma 
renovação estética, liberta dos 
cânones importados.

O SPHAN pesquisou em 
todo o Brasil, começando pe-
las cidades e igrejas históricas 
mineiras, as primeiras a se-
rem tombadas, onde encon-
trou as “raízes de uma cultu-
ra brasileira original”, e com 
“uma originalidade nacional”, 
diferenciada dos estados do li-
toral, bem anteriores ao surto 
artístico mineiro e tipicamen-
te portuguesas. Mário e seus 
seguidores dedicaram-se e, 
especialmente os técnicos do 
então SPHAN, a buscar expli-
cações para este fenômeno, 
que ocorre nos primórdios da 
sociedade mineira setecentis-
ta, como  herança de uma rápi-
da e conflitiva  ocupação terri-
torial provocada pela busca do 
ouro, da rápida urbanização e 
um novo tipo de sociedade, a 
religião opressora  da  Con-
trarreforma e a atuação mais 
livre das ordens religiosas, 
as restrições  opressivas do 
regime colonial português, 
os anseios de autonomia  e 
de liberdade, manifestos por 
uma  constante rebeldia, e 
a consequente formação de 

consciência crítica decorrente 
da formação de uma elite que 
conhece a Ilustração e o Ilumi-
nismo que se alastram na Eu-
ropa nos anos finais do século 
XVIII. Forma-se nas cidades 
históricas de Minas “uma so-
ciedade de pensamento”, que 
fala em independência e em 
república.  E surge uma nova 
classe social, os mulatos bra-
sileiros, artesãos de reconhe-
cido pendor artístico, herança 
de sua condição social e racial. 

Mário de Andrade dirá 
(“Arte Religiosa do Brasil em Mi-
nas Gerais”) que “foi neste meio 
oscilante de inconstâncias – a 
Minas Gerais setecentista – que 
se desenvolveu a mais caracte-
rística arte religiosa do Brasil.  A 
Igreja pode aí, mais liberta das 
influências de Portugal, prote-
ger um estilo mais uniforme, 
mais original que os que abro-
lhavam podados, áulicos, sem 
opinião, nos outros centros”. E 
conclui: “As igrejas construídas 
por portugueses mais aclima-
tados ou por autóctones algu-
mas, provavelmente como o 
Aleijadinho, desconhecendo o 
Rio e a Bahia, tomaram um ca-
ráter bem mais determinado e, 
poderíamos dizer, muito mais 
nacional”.  Mário ressaltará a 
“opulência mineira no século 
XVIII” e a “carência paulista de 
bens históricos”. 

O SPHAN descobre e apon-
ta os  grandes artistas do perío-
do, além de Aleijadinho (Antô-
nio Francisco Lisboa, que vive 
de 1737/38 a  1814), como 
Francisco Xavier de Brito,  José 
Coelho Noronha, Francisco de 
Faria Xavier, Francisco  de Lima 
Cerqueira, escultores e enta-
lhadores, o arquiteto e pedrei-
ro Manoel Francisco Lisboa, o 
pintor Manoel da Costa Athay-
de e  muitos outros. Mas Minas 
desenvolvera outros expoentes 

culturais, resultado da liberta-
ção intelectual, na arquitetura, 
escultura, literatura, na música 
e, já no final do século XVIII, 
no pensamento político ilumi-
nista, que inspira a revolução 
Francesa e a Inconfidência, am-
bas de   1789. Os inconfidentes 
antecipam o pensamento da 
república e da independência, 
alcançada em 1822.

Será em Minas que a equi-
pe técnica do SPHAN funda-
mentará critérios e soluções 
para intervenções preserva-
cionistas e de restauração, nos 
elementos artísticos e estrutu-
rais das igrejas e construções 
mineiras coloniais. Pesquisará 
as edificações e seus acervos, 
nas fontes documentais, livros 
das associações religiosas, ir-
mandades e confrarias, câma-
ras municipais. E irá expandir 
extraordinariamente o conhe-
cimento do processo histórico 
e das condições e fatores pro-
piciadores do surto de criati-
vidade artística e cultural do 
século XVIIII mineiro.   

Lourival Gomes Machado, 
(“Barroco Mineiro”, 1968), 
maior conhecedor do Barroco 
Mineiro, autor desta denomi-
nação, diz que “em Minas, no 
século XVIII, manifestou-se 
artisticamente, pela primei-
ra vez, uma autêntica cultura 
brasileira”, com criatividade 
e expressões libertas dos es-
tritos cânones importados da 
arte europeia. Diz ainda que 
“nasceria em Minas a mais 
forte, mais farta e mais bela 
expressão de uma arte verda-
deiramente brasileira”. 

Estudos e interpretações 
mais recentes indicam que 
ocorreu nas cidades históricas 
mineiras, especialmente na an-
tiga Vila Rica, “a terceira onda 
civilizatória das Américas, a 



O P I N I Ã O1 2 2 EDIÇÃO 300FEVEREIRO 2022
MERCADOCOMUM

primeira no México, com os as-
tecas, na Península do Yucatan 
e, a segunda, no Peru, em Lima, 
pelos incas, que foi sede do vice-
-reinado espanhol na América, 
complementadas pela cultura 
espanhola. O fenômeno minei-
ro possui similaridades com os 
outros: concorrem em Minas 
fatores como a povoação rápi-
da e conflituosa pelo ouro, em 
ação pioneira na ocupação do 
interior do Brasil-Colônia, o in-
sulamento geográfico em meio 
inóspito, os conflitos constan-
tes pelo domínio territorial e 
resistência ao jugo português, o 
caráter ostentatório do barroco 
da  Contrarreforma católica, 
conformando um caldeamento 
de condicionantes naturais e 
humanos. Estes condicionan-
tes singulares produzirão, já no 
século XVIII, também obras de 
literatura, música, arquitetura, 
pintura, escultura e, até nossos 
dias, a diversidade e a riqueza 
das artes das boas práticas do 
bem viver nos diversos ramos 
da cultura popular e folclórica, 
como a famosa culinária e o ar-
tesanato.  

Já em 1733, na inaugura-
ção da Matriz do Pilar, em Vila 
Rica, a procissão de traslada-
ção do Santíssimo,  chamada 
de “Triunfo Eucarístico”, revela 
uma sociedade irrequieta,  mas 
com gosto pelo suntuoso, pela 
ostentação e pelas exteriori-
dades triunfalistas, típicas do 
estilo barroco da Contrarre-
forma, com que o catolicismo 
contrarreformista, aliado do 
Absolutismo,  procura vencer 
o protestantismo e a descrença 
que já nasce com o iluminismo, 
que alimenta os embates entre 
a fé e a razão. Nas festas das ir-
mandades e festivas procissões, 
que revela-se o barroquismo, 
que se torna “estilo de arte e de 
vida”, como nos descreve Affon-
so Ávila, mestre da decifração 
do Barroco Mineiro.  

Dá-se o “abrasileiramento” 
da produção artística, eman-
cipatória nos seus partidos 
arquitetônicos, nos ornatos e 
soluções plásticas, nos elemen-
tos escultóricos, libertando-se 
do estilo jesuítico e do barroco 
Ibérico, com a presença dos pri-
meiros “filhos da terra”, já liber-
tos da escravidão, dedicados às 
profissões artesanais.  Expres-
são maior é Antônio Francisco 
Lisboa, o “Aleijadinho”, que nas-
ce de pai português e escrava 
negra, e que elevará a arte mi-
neira a reconhecimento mun-
dial.  Em São Francisco de Ouro 
Preto, Aleijadinho marcará seu 
“estilo de passagem’, do Barro-
co para o Rococó.  Para Mario 
de Andrade “na arquitetura 
religiosa de Minas a orientação 
barroca – que é o amor à linha 
curva, nos elementos contor-
cidos e inesperados – passa da 
decoração para o próprio plano 
do edifício.  Aí os elementos de-
corativos não residem apenas 
na decoração posterior, mas 
também no risco e projeção das 
fachadas, no perfil das colunas, 
na forma das naves”.

O pensamento modernis-
ta terá na literatura mineira, 
a partir da década de 20, um 
atuante grupo social, bem de-
finido, e que também fará uma 
reavaliação crítica do século 
XVIII mineiro. Serão escrito-
res, poetas e jornalistas, com 
fértil produção,  com  desta-
que para nomes como Carlos 
Drummond de Andrade, Ciro 

dos Anjos, Abgar  Renault, Aní-
bal Machado, Joao Alphonsus, 
Avelino Fóscolo, Augusto de 
Lima, Eduardo Frieiro, Diogo de 
Vasconcelos, Mário Matos, João 
Dornas Filho,  e muitos outros, 
em movimento que se estende  
para Cataguazes, Juiz de Fora, 
Campanha. Merecem lembran-
ça, já em tempos mais recentes, 
nomes como Milton Campos, 
Emílio Moura, Mário Casa-
santa, Murilo Mendes,  Pedro 
Nava, Gabriel Passos,   Martins 
de Almeida,  Alberto Campos, 
Gregoriano Canedo, Mário de 
Lima,  Gustavo Capanema,  José 
de Guimarães Alves, Aires da 
Mata Machado,  Djalma e Mo-
acir Andrade,  frequentadores 
da Livraria Francisco Alves e  do 
Café Estrela,  na ruja da Bahia. 
Duas publicações marcam a 
produção literária modernista: 
“A Revista”, de 1925, e “Leite 
Criolo”, de 1929, esta criada por 
João Dantas Filho, Aquiles Viva-
cqua e Guilhermino Cesar. Inte-
graram o grupo Rosário Fusco, 
Francisco Inácio Peixoto, Ascâ-
nio Lopes, integrantes do Gru-
po de Cataguazes, fenômeno 
artístico e literário que distin-
gue a cidade na cultura minei-
ra. Da geração nova devem ser 
lembrados Godofredo Rangel, 
Abílio Barreto, Arduino Bolivar 
e José Oswaldo de Araújo. Na 
literatura, o movimento mo-
dernista é fenômeno singular 
e excepcional, que valoriza cul-
turalmente a nova capital, Belo 
Horizonte, na primeira metade 
do século XX.
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Existe um elemento no ano de 
2021 que imputou e promo-
veu uma verdadeira aposta de 
cancelamentos e desejos para 
que ele seja mais um ano apa-
gado da memória de milhares 
de pessoas: A pandemia, que 
promoveu o desaparecimen-
to definitivo de milhares de 
pessoas. Sim, mais 365 dias 
indescritíveis.

Para muitos, antes de seu fim 
ele já havia terminado, termi-
nou praticamente logo após ter 
iniciado. Terminou diante de 
tantas dores e insegurança que 
assolaram o mundo.

Neste cenário é natural sen-
tirmos um misto de sensações 
como: a ideia de finitude, emo-
ções afloradas, a esperança pelo 
que o novo pode nos trazer de 
bom, com a entrada em uma 
nova fase da vida, além de an-
gústias pinceladas de melanco-
lia, saudosismos e depressão. 

A famosa depressão de fim de 
ano que é decorrente de uma 
sensação de tristeza por revi-
vermos na mente traumas pas-
sados ou um grande estresse ao 
longo dos últimos 365 dias. 

Mas especialistas de saúde 
mental acreditam que essa de-
pressão poderá ser ainda mais 
devastadora. O estresse pós-
-traumático provocado pela 
pandemia, associado a perdas 
de milhares de pessoas, certa-
mente, irá proporcionar trans-
tornos psíquicos jamais vistos 
em anos anteriores.

É na reta final de um ano que, 
naturalmente, paramos para 
pensar e fazer levantamentos 
sobre as nossas conquistas e 
perdas ao longo dos meses. 
Nos enchemos de alegria com 
as transformações vivenciadas, 
mas também colecionamos ex-
pectativas frustradas e muita 
indignação e dor por lembrar 
daqueles que se foram. 

Além disso, aumentamos nos-
sa culpa interna para justificar 
projetos ou idealizações em 
que não obtivemos o resultado 
esperado. Por isso, para mui-
tos, o fim do ano assume muito 
mais um aspecto depressivo e 
triste do que festivo.

Desde 2020, quando teve início 
a pandemia, vivenciamos a limi-
tação dos afetos paralisando o 
planeta. O decreto do distancia-
mento social e do isolamento, 
que fizeram com que o mundo 
vivesse algo inexplicável e sem 
precedentes. A saúde psicológi-
ca da maioria das pessoas foi de-
vastada, pois está diretamente 
ligada aos seus direitos de posse 
e às suas liberdades. 

Ao tirar uma, ou as duas, as pes-
soas se desintegram emocional-
mente. E é o que temos visto, já 
que estatísticas mostram um au-
mento considerável dos casos de 
transtornos mentais. Em poucos 
meses, o vírus matou milhões de 
pessoas. Milhares infectados.

Cientistas trabalhando incessan-
temente na conscientização das 
pessoas para que entendam que 

as vacinas podem ser a nossa 
salvação no êxito de contenção 
do vírus e de suas variantes. A 
verdade é que, tanto 2020 quan-
to 2021, foram anos do mundo 
às avessas. Anos extremamente 
difíceis de descrever. Onde o seu 
fim tem sido intensamente dese-
jado por muitos.

Claro que, devemos nos manter 
esperançosos e resilientes para 
2022. Mas para aqueles que per-
deram integrantes da família, e 
alguns perderam até mais de um 
membro em um curto espaço de 
tempo, inevitavelmente, acabam 
alimentando sentimentos mais 
pessimistas. Querem apenas o 
término de 2021. Querem de-
letar da memória todo um ano, 
mesmo que isso seja impossível 
de ser feito.

Mas é muito radical dizer foram 
anos perdidos. Anos que devem 
ser cancelados ou que não deve-
riam ter existido. Tivemos sim 
atrasos e retrocessos. Muitos 
projetos ficaram estacionados. 
Mas também nos apresentaram 
transformações e adaptações 
em todos os campos da vida. O 
que vamos fazer com as lições 
que aprendemos de forma tão 
inusitada?

Apagamos e fingimos nunca 
ter ocorrido? Não podemos ne-
gar que foram anos de grandes 
aprendizados. Aprendemos a 
incluir em nossos dias um novo 
modo de viver. Apesar das gra-
ves consequências sociais e 
emocionais da pandemia, viven-
ciamos gestos mais solidários. 

2021 - A ironia de mais um ano 
que ficará marcado na história
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em Psicanálise 
Contemporânea. 
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É palestrante, 
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Fluminense de 
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de pessoas do  
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Pessoas que antes não olhavam 
para o lado, resolveram se me-
xer e ajudar, de alguma maneira, 
seu próximo.

O caos mostrou um novo jeito 
de viver que, através das redes 
sociais e do online, nos apro-
ximou mais das pessoas que 
amamos e que, por vezes está-
vamos distantes. Idosos estão 
mais inclusivos nas tecnologias 
e o contato foi facilitado por um 
mundo virtual que tomou novas 
proporções.

Artistas se reinventaram para 
levar sua arte para a população, 
assim como médicos e profis-
sionais de saúde mental tam-
bém aderiram à telemedicina, 
proporcionando mais conforto 
e segurança aos seus pacientes. 
A colaboração com o próxi-
mo nunca foi tão intensificada.  
Exemplos empáticos se espa-
lham pelo mundo.

Ações louváveis, afinal cuidar 
é um ato glorioso que tende a 
tornar o mundo muito melhor. A 
mudança na relação de higiene e 
cuidado, para se evitar doenças 
e promover uma melhor quali-
dade de vida, também se destaca 
dentro das novas rotinas. 

Portanto, um dos pontos fortes 
foram as soluções encontradas 
para suportar o isolamento so-
cial estimulando a criatividade, 
o que demonstra que podemos 
adaptar a nossa capacidade de 
enfrentamento conforme o de-
safio proposto. Percebemos, a 
duras penas, que o decreto das 
prioridades e o modo operandis 
da comunicação global, sofre-
ram alterações drásticas, mas, ao 
mesmo tempo, muito favoráveis.

Estamos aprendendo a planejar 
horários e a descontruir a ne-
cessidade de aceleração, com os 
quais os conceitos de autodisci-
plina e autocontrole estão sendo 

melhor canalizados. Parâmetros 
de uma nova realidade trazida 
pela pandemia.

Além disso, um outro ponto 
super positivo foi a conscienti-
zação e entendimento em re-
lação à importância da saúde 
mental. O número de pessoas 
em busca de atendimento psico-
terápico foi ampliado de forma 
considerável. A valorização do 
autoconhecimento e equilíbrio 
emocional, proporcionados pela 
terapia, ficou evidente.

Porém, nossa capacidade em ser 
resiliente está sendo colocada à 
prova a todo momento. Estamos 
sendo desafiados a fortalecer 
nossa percepção de mundo, 
para que assim possamos lidar 
melhor com o invisível e com 
nós mesmos.

Visto que, tudo aquilo que foge 
ao nosso controle, certamente, 
poderá desencadear insegu-
ranças, além de transtornos, 
neuroses psíquicas e desajus-
tes em nosso organismo. Mas 
constatamos, da pior manei-
ra, que não temos o controle 
sobre nada. Descobrimos um 
novo universo que exige do 
indivíduo muito mais sanidade 
e equilíbrio, sem fugir da rea-
lidade. Gerando a necessidade 
de conciliar mundo interno 
com mundo externo de uma 
forma cada vez mais saudável.

Olhados por outro viés, mui-
tos hábitos adquiridos em 
tempos de Covid-19, trouxe-
ram a consciência do senso de 
urgência, o decreto das priori-
dades e a potencialização do 
senso de coletividade, como 
estratégias de contribuição 
para a evolução humana.

Tempos difíceis que contribu-
íram também para a aceitação 
e o reconhecimento dos nossos 
próprios limites, fortalecendo 

assim, as relações interpesso-
ais. Trazendo ao consciente as 
aplicações do senso de perten-
cimento, da comunicação e da 
união; excelentes aliados na 
proteção de nossa sobrevivência 
física e mental.

Enfim, não podemos negar que 
o ano de 2021 também mostrou 
um mundo diferente. Estamos 
num momento histórico, desa-
fiador, inimaginável e, portanto, 
inesquecível, que marcará para 
sempre a todos que por ele pas-
saram. É fato que, o ser humano 
se transformou, se não todos, a 
sua grande maioria.

A percepção de ruptura tem 
promovido a valorização dos 
detalhes e a busca por escolhas 
mais conscientes. Podemos ad-
ministrar melhor essa sensação 
de impotência, que faz parte da 
condição humana, e fortalecer 
nossas esperanças em relação 
ao amanhã. Que possamos jun-
tar todos os aprendizados dos 
últimos meses e transformar 
em lições, entendendo que ape-
sar de tudo, podemos gerenciar 
nossas emoções e promover o 
nosso bem-estar.

Levando para o próximo ano, as 
mudanças de hábitos e os novos 
posicionamentos, que nos faz 
ser mais fortes, mais empáticos, 
mais cooperativos e menos ime-
diatistas.

Que possamos assim, valorizar 
mais os pequenos detalhes, os 
afetos e, dentro da evolução hu-
mana, acrescentar ingredientes 
apimentados de harmonia, le-
veza e, principalmente, respon-
sabilidades. Resgatando a espe-
rança da chegada de um novo 
ano cheio de oportunidades e 
conquistas, com a chancela da 
plena certeza do nosso papel 
e de nossos valores, através de 
uma saúde mental equilibrada 
e saudável.
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Contendo 390 páginas, será lan-
çado no próximo mês de março, pelo 
Instituto Cultural Amilcar Martins, o 
livro intitulado O “X” no lugar certo, 
memórias autobiográficas de Eduar-
do Azeredo. A apresentação coube a 
Amilcar Viana Martins Filho e a co-
ordenação da edição ficou a cargo do 
jornalista Francisco Brant.

Este livro de memórias do ex-go-
vernador Eduardo Azeredo foi escrito 
durante o período em que ele esteve 
preso, no antigo Quartel do Corpo 
de Bombeiros, em Belo Horizonte e 
conta uma história de muito trabalho 
e determinação, onde ficam claros a 
modéstia e a retidão de caráter que 
marcaram tanto a sua vida pessoal, 
quanto a sua conhecida fidelidade ao 
estilo mineiro de fazer política.

EM SUA APRESENTAÇÃO,  
AMILCAR MARTINS DESTACOU:

“Com o sagrado inconformismo 
dos injustiçados, refuta as mentiras, 
as ignomínias e as infâmias dos seus 
acusadores. De forma corajosa e de-
sabrida, mostra os responsáveis pela 
farsa que resultou na sua condena-
ção. Com serenidade e firmeza, Edu-
ardo repele sem hesitação, todas as 
acusações de seus detratores.

Seu depoimento, ao mesmo tem-
po em que é uma denúncia e um cla-
mor por justiça dirigido a nós, seus 
contemporâneos, é também um im-
portante documento voltado para a 
posteridade, um registro indelével 
para a história, para que as futuras 
gerações possam saber a verdade dos 
fatos, o que realmente aconteceu, e os 
nomes dos autores desta pantomina.

O “X” no lugar certo – Desafios 
e memórias da vida pública
Ex-governador Eduardo Azeredo lança memórias autobiográficas

Luiz Alves / Agência Câmar
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
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A mesma minúcia e sinceridade 
que dedica às lembranças da infân-
cia e da juventude, aplica também à 
descrição do dia a dia da sua vida na 
prisão, revelando mais uma vez, sem 
reserva e sem temor, tudo que lhe 
passava pela cabeça na solidão do seu 
quarto-cela no Corpo de Bombeiros. 
São momentos intermináveis de tris-
teza, melancolia e desalento, dúvidas 
e incertezas, saudades da mulher, dos 
filhos e netos, saudade dos irmãos e 
dos amigos, e uma profunda nostalgia 
do passado, de tempos mais amenos 
e mais felizes.” 

E concluiu: “Apesar das circuns-
tâncias francamente desfavoráveis 
em que foi escrito, mesmo ao relatar 
o sofrimento e as injustiças por que 
passou, o livro de Eduardo Azeredo 
reafirma, uma vez mais, não apenas o 
equilíbrio, a serenidade e a resiliência 
do seu autor, mas acima de tudo, o seu 
caráter a sua honradez.”

Escrito de maneira simples e dire-
ta, sem pretensões literárias, talvez o 
livro possa ser dividido em três par-
tes distintas.

Na primeira parte de suas memó-
rias, Eduardo descreve sua trajetória 
pessoal, desde sua infância e juventu-
de em Belo Horizonte até o início da 
sua vida profissional.  São recorda-
ções da sua vida em família, junto dos 
pais e irmãos na casa da rua da Bahia, 
ao lado da praça da Liberdade.

Lembra com carinho do Institu-
to Santa Helena, onde aprendeu as 
primeiras letras, do Colégio Estadual 
Central, referência de ensino em nosso 
Estado, onde fez o curso secundário e 
da Universidade Católica de Minas Ge-
rai, hoje PUC Minas, onde graduou-se 
em Engenharia, antes de ingressar na 
carreira de Tecnologia da Informação 
na IBM. Fala da relação afetuosa com 
seus avós, as férias que passava com 
seus irmãos e primos em Santo An-
tônio do Monte e em Sete Lagoas e o 
convívio fraterno com os amigos que 
fez na infância e na juventude.

Mais importante, relata com emo-
ção e orgulho o papel central que o 
inesquecível exemplo de honradez, e 
lealdade aos amigos, dado pelo seu pai, 
deputado Renato Azeredo teve na sua 
formação, como cidadão e como ho-
mem público. Com nostalgia e saudade, 
Eduardo nos conta ter assistido reuni-
ões na sua casa com a presença de JK, 
Benedito Valadares, Tancredo Neves e 
tantos outros políticos mineiros.

A segunda parte do livro é uma 
espécie de prestação de contas da 
sua trajetória política, primeiro como 
administrador público, à frente da 
prefeitura de Belo Horizonte e do 
governo do Estado, seguida da sua 
passagem no parlamento, como Se-
nador da República e como Deputado 
Federal.

Com um estilo franco e sincero, 
sem demagogia, reafirma suas con-
vicções sobre as prioridades da admi-
nistração pública no nosso estado e 
relembra, com justo orgulho, algumas 
das suas principais iniciativas e reali-
zações como gestor de T.I, prefeito e 
governador. 

Por outro lado, também a profícua 
atividade parlamentar como senador 
e deputado federal é rememorada, 
com destaque para alguns projetos 

de lei de sua autoria, como a obriga-
toriedade de os veículos nacionais já 
saírem das fábricas com os dispositi-
vos de air bag e a lei contra crimes na 
internet, além de presidir as Comis-
sões de Defesa Nacional e Relações 
Exteriores no Senado Federal, Ciência 
e Tecnologias e Comunicação, na Câ-
mara dos Deputados.

Na terceira parte do livro, Eduar-
do Azeredo denuncia com indignação 
a covarde injustiça de que foi vítima 
em um processo eivado de incorre-
ções de toda ordem, como a utilização 
de um documento escandalosamente 
falso, forjado por um notório estelio-
natário e falsário, que resultou na sua 
condenação. Com coragem e altivez 
mostra a verdade dos fatos e registra 
o nomes de seus algozes, responsá-
veis por muitos meses de solidão e de 
sofrimento na prisão do Quartel do 
Corpo de Bombeiros.

A SEGUIR, ALGUNS DESTAQUES 
SELECIONADOS DO LIVRO:

Um processo absurdo: “Rodrigo Ja-
not, procurador-geral da República, em 
decisão inusitada que ele anunciou em 
fevereiro de 2014, não só pediu a minha 
condenação, mas também sugeriu a ab-
surda pena de 22 anos. Janot fez o que 
nenhum outro procurador jamais fize-
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ra: extrapolou suas funções para possi-
velmente atender determinada posição 
política e chamar a atenção da mídia, 
bem ao seu condenável estilo.

Relator da abertura do processo 
contra mim no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o ex-ministro Joaquim Barbo-
sa usara uma cópia xerox falsificada de 
recibo que eu supostamente teria assi-
nado. Só que, além de ser uma cópia xe-
rox e não registrar o destinatário, tinha 
sido periciado como falso pelo reconhe-
cido Laboratório de Perícias Técnicas 
Mauro Ricart.  O fraudador era Nilton 
Monteiro, notório estelionatário que 
tentara extorquir ou havia extorquido 
dinheiro de várias pessoas e empresas, 
como mostraram os órgãos da impren-
sa mineira Estado de Minas, O Tempo 
e Hoje em Dia. A revista Veja também 
publicou matéria com ameaças do cita-
do senhor a membros do PT que antes o 
incentivaram.”

“Não tenho dúvidas: enquanto não 
houver uma previsão legal, abusos des-
sas ordem continuarão a ocorrer.  O 
problema é que, toda vez em que se fala 
sobre algum tipo de controle mínimo, 
logo os corporativistas dizem indevida-
mente que tal medida tem a finalidade 
de evitar denúncias de corrupção.

É esta a Justiça? – indago com pro-
fundo sentimento de indignação diante 
da injustiça do processo e da sentença.  
Como nossos grandes líderes do pas-
sado custearam suas campanhas?  O 
empréstimo de um carro, a estadia em 
um hotel, o lanche do motorista, a im-
pressão de santinhos, o pagamento de 
assessores de imprensa era declarado 
detalhadamente como hoje se exige?  
Não sejam hipócritas nem vamos fingir 
que desconhecemos a existência desses 
apoios a todos os candidatos em todas 
as eleições.

O contrário seria de se estranhar e 
perguntar: como um candidato de pos-
ses modestas tem dinheiro para custear 
sua campanha?  Com possível exceção 
dos ricos e endinheirados, qual candi-
dato deixou de receber auxílio de ter-

ceiros para se eleger?”

“É muito fácil, pois, dizer: ‘O Brasil 
que eu quero é um país sem corrup-
ção’. Todos os homens de bem, como eu, 
também pensam assim. Mas não basta! 
Precisamos dizer também: ‘O Brasil que 
eu quero é o país onde todos tenham 
responsabilidade”; ‘O Brasil que eu 
quero é o país onde quem acusa possa 
ser responsabilizado se não provar sua 
acusação’.

A injustiça espera por justiça: “Não 
é fácil esperar decisões da Justiça que 
reparem injustiças cometidas. ‘Um dos 
problemas da Justiça, especialmente 
em nosso país, é a morosidade na reso-
lução de processos. Há pessoas que há 
anos esperam ter sua sentença julgada 
em enquanto isso, ficam sofrendo em 
uma verdadeira via crucis.

Os primeiros dias que passei deti-
do na Academia dos Bombeiros foram 
muito duros ante o desconhecido, a sus-
peição, as restrições sem sentido, a in-
certeza e, principalmente, o sentimento 
de inconformismo com o absurdo da 
situação, até humilhante, a que fui sub-
metido”.

“Se verificarmos, pois, no dicionário 
ou no Google, o significado da palavra 
‘estadista’, saberemos que este substan-
tivo, usada para agradar a políticos e lí-
deres, é quase sempre mal-empregado. 
No Brasil, dos últimos 100 anos, acre-
dito, no entanto, que JK é sem dúvida 
digno deste título, por sua visão, mag-
nanimidade, destemor, competência, 
conhecimento e amor à Pátria.

Mário Covas, Tancredo Neves. Ulis-
ses Guimarães, Franco Montoro e Fer-
nando Henrique Cardoso são políticos 
que se destacaram na luta pelo retorno 
da democracia e preenchem os requisi-
tos básicos do que é um estadista. Ge-
túlio Vargas, se não tivesse sido ditador 
durante o Estado Novo, certamente o 
merecesse”.

“Tigre de presente – Mesmo antes 
do advento das fake news do mundo 

digital, as informações desencontradas 
já existiam. Ditados populares, como 
‘onde há fumaça, há fogo’ ou ‘o povo 
aumenta, mas não inventa’, demons-
tram a necessidade de esclarecimento 
de certos assuntos, porque, além dos 
exageros, existem também os boatos de 
má-fé.

Quando Pimenta da Veiga assu-
miu a Prefeitura de Belo Horizonte, em 
1989, e eu, os cargos de vice-prefeito e 
de presidente da Prodabel, circulavam 
notícias de sumiço de animais de gran-
de porte transportados do nosso zooló-
gico para a fazenda do então governa-
dor Newton Cardoso, em Pitangui.

Em abril de 1990, ao assumir a 
titularidade da PBH, solicitei que as 
investigações continuassem e cobrei 
uma definição. A Corregedoria ouviu os 
funcionários do zoo, analisou documen-
tos e concluiu que realmente 2 tigres e 
várias espécies de aves exóticas tinham 
sido levadas para Pitangui.  Entretanto, 
relatório da auditoria afirmou tratar-
-se de venda legal. Neste caso, o tigre foi 
adquirido por um engenheiro de uma 
grande empresa, que o deu de presente 
ao ex-governador, seu amigo. Os funcio-
nários do zoológico, segundo a Corre-
gedoria, limitavam-se aos cuidados ne-
cessários para o transporte do animal.  
O processo foi arquivado, do ponto de 
vista da administração pública”.

Críticas da moda – “Destaco esses 
detalhes, por ter visto e ouvido o helicóp-
tero passar por cima das instalações da 
Academia do Corpo de Bombeiros, quan-
do em 2018 estava no pátio durante as 
duas únicas horas em que eu podia sair 
do recinto onde estive.  O helicóptero 
passou e depois voltou, provavelmente 
trazendo o governador Fernando Pi-
mentel para o Palácio das Mangabeiras, 
tal como fiz tantas vezes nos incontáveis 
deslocamentos para conseguir multipli-
car as horas de trabalho”.

Trata-se, enfim, de um livro que 
vale a pena ler e guardar como um 
importante registro e referência 
da história mineira.
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Salim Mattar apresenta best-seller  
"O homem mais rico da Babilônia" e os 
segredos para multiplicar seu dinheiro
Com mais de dois milhões de exemplares vendidos, o clássico de como alcançar 
a riqueza ganha duas edições de luxo em capa dura e em brochura com prefácio 
de Salim Mattar pela Editora Edipro

Muitos desejam atingir o suces-
so financeiro, mas o dinheiro só é 
abundante para aqueles que sabem 
economizar, investir e fazer com que 
a moeda trabalhe a seu favor. Essas 
seriam algumas técnicas utilizadas 
há seis mil anos pelos homens mais 
prósperos da Babilônia. E, foi com o 
propósito de compartilhar esses ensi-
namentos que George Samuel Clason, 
um dos mais bem-sucedidos empre-
sários norte-americanos do século 
XX, escreveu a obra O homem mais 
rico da Babilônia. 

 Com novas edições de luxo em 
capa dura e brochura, lançadas pela 
Editora Edipro, o livro é um best-sel-
ler atemporal que explica como gerir 
e multiplicar as riquezas. Baseando-
-se em parábolas dos antigos babilô-
nicos, que viviam na cidade mais rica 
de seu tempo, Clason traz recursos 
de como assegurar uma renda para o 
futuro e cultivar as próprias aptidões 
para evitar a falta de dinheiro.  

“A Babilônia chegou a ser a cida-
de mais rica do mundo antigo porque 
seus cidadãos foram as pessoas mais 
ricas de sua época. Eles compreendiam 
o valor do dinheiro. Aplicaram sólidos 

princípios financeiros ao adquirir di-
nheiro, conservá-lo e fazê-lo render. 
Conseguiram obter o que todos nós de-
sejamos: uma renda para o futuro.” (O 
homem mais rico da Babilônia, p. 16)

O Homem Mais Rico da Ba-
bilônia leva os leitores de volta ao 
passado para demonstrar que prin-
cípios básicos de finanças regem o 
mundo dos negócios até hoje. Entre 
as histórias compartilhadas, o au-
tor apresenta o escriba Arkad, que 
ao investir e poupar ao menos 10% 
de seus ganhos, torna-se o homem 
mais rico de sua época e é convida-
do pelo rei para ensinar a sua arte 
de enriquecer.  

Com prefácio de um dos empre-
sários mais bem-sucedidos do país, 
Salim Mattar, o livro é considerado 
um dos poucos guias que ajudam as 
pessoas a lidarem com as dificulda-
des financeiras que mudam a cada 
geração. “O currículo escolar não 
nos mostra como devemos buscar a 
prosperidade, ter êxito na vida pro-
fissional ou empreendedora, como 
cuidar de nossos recursos e ser fe-
liz. George Samuel Clason percebeu 

essa lacuna e se debruçou nesta obra 
de forma a trazer uma contribuição 
acessível a todos”, afirma Mattar.  

Leitura essencial para todos que 
desejam prosperar financeiramente, 
O homem mais rico da Babilônia en-
sina como não desperdiçar recursos 
durante tempos de opulência; a man-
ter a pontualidade no pagamento das 
dívidas, além de buscar recursos e 
informação em vez de apenas lucro.
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• Título: O Homem Mais  
Rico da Babilônia 

• Autor: George Samuel Clason 
• Editora: Edipro
• Assunto: Finanças
• ISBN: 9786556600710
• Edição: 1ª edição, 2022
• Número de páginas: 160
• Preço: R$ 29,90
•  Onde comprar:  

https://amzn.to/3GnQXlB

O AUTOR

George Samuel Clason (1874-1957) foi um 
bem-sucedido empresário norte-americano. Fun-
dou a Clason Map Company em Denver, Colorado, 
e publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados 
Unidos e do Canadá. Em 1926, lançou o primeiro 
de uma famosa série de panfletos sobre poupança 
e sucesso financeiro, ilustrando suas ideias com 
parábolas ambientadas na antiga Babilônia. Seus 
panfletos, amplamente distribuídos por bancos e 
companhias de seguro, foram lidos por milhões 
de pessoas. O mais famoso deles é O homem mais 
rico da Babilônia.  

Ficha Técnica: 
Edição Brochura  

SINOPSE

Este aclamado best-seller, com mais de 2 milhões de 
cópias vendidas é conhecido mundialmente como o li-
vro clássico da geração de riqueza. Em parábolas sobre 
a prosperidade dos antigos babilônicos, George Clason 
revela os segredos universais para se alcançar a fortuna 
e o sucesso. É a mais inspiradora obra já escrita sobre pla-
nejamento financeiro e será seu guia pessoal para obter, 
manter e multiplicar o seu dinheiro. 

“O escritor Clason deixou mais do que uma obra  
única, deixou um legado.”  
Salim Mattar, em prefácio para esta obra 

“O homem mais rico da Babilônia foi um divisor de águas 
para mim e mudou a forma como enxergo o dinheiro.  
[...] Deveria ser leitura obrigatória em todas as escolas.” 
Grant Cardone, fundador da Cardone Capital,  
império imobiliário de US$ 2 bilhões  

“[...] uma leitura maravilhosa e agradável até para 
investidores experientes.”
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• Título: O Flagelo da Economia 
de Privilégios

• Autor: Fernando de  
Holanda Barbosa  

• Editora: Editora FGV
• ISBN: 978-65-5652-094-0

• Edição: 1ª edição, 2022
• Formato: 16 x 23 cm
• Páginas: 228
• Preço: R$ 49,90
•  Onde comprar:  

Editora FGV | Amazon

Ficha Técnica: 

SINOPSE

A economia de privilégios é um produto 
da cultura brasileira. Um grupo bastante orga-
nizado e importante, composto por empresá-
rios obtendo subsídios, transferências e trata-
mento fiscal diferenciado; trabalhadores com 
tratamentos especiais inclusive de impostos; 
funcionários públicos dos três poderes com 
salários acima do setor privado e até anistia-
dos com aposentadorias e pensões especiais, 
procura, por vários mecanismos, extrair ren-
da do Estado. O resultado desse ataque pre-
datório nas finanças públicas produz déficit 
porque uma parte da população não aceita 
aumento de impostos para pagar a conta. A 
crise fiscal resulta desse conflito social. A obra 
traz alternativas e análises para o fim do flage-
lo da economia de privilégios, que depende de 
um pacto político da sociedade brasileira que 
estabeleça o princípio de regras universais 
para todo e qualquer cidadão.

Crescimento, crise e estagnação: 
como o Brasil pode sair deste ciclo?
Economista Fernando de Holanda Barbosa, com mais de 50 anos dedicados à área, 
afirma que o fim da economia de privilégios é o caminho para a mudança real do país

Prefaciado por conhecidas perso-
nalidades envolvidas na economia bra-
sileira, ao exemplo do ex-presidente do 
Banco Central, Afonso Celso Pastore, e 
o ex-ministro da Fazenda, Antonio Del-
fim Netto, a nova obra da Editora FGV 
explica aos brasileiros porquê o futuro 
tão promissor do país nunca chegou e 
permanece distante da realidade.

Em O flagelo da economia de pri-
vilégios, o doutor em Economia pela 
Universidade de Chicago Fernando de 
Holanda Barbosa, com mais de 50 anos 
de estudo e pesquisa na área, analisa a 

história política e econômica brasileira 
de 1947 a 2020. A resposta encontrada 
pelo autor, que justifica os repetidos ci-
clos de crescimento, crise fiscal e estag-
nação, é a economia de privilégios.

Segundo o autor, trata-se de um pro-
duto da cultura brasileira organizado e 
composto por empresários, trabalhado-
res e funcionários dos três poderes que 
extraem renda do Estado. Subsídios, 
tratamento fiscal diferenciado, salários 
acima do setor privado, aposentadorias 
e pensões especiais são situações que 
causam este déficit nas contas públicas. 
“A crise fiscal é resultado do conflito so-
cial provocado pela população que não 
aceita o aumento dos impostos para pa-
gar esta conta”, explica o economista.

Dividida em duas partes, a obra 

passa pelo crescimento liderado pelo 
investimento de 1947 a 1979, a crise 
e transição de 1979 a 2004, a ascensão 
e queda do PT, a grande recessão bra-
sileira de 2014 a 2016 e a política eco-
nômica do governo Bolsonaro. Outros 
quatro pontos são reservados para a 
segunda etapa da produção: “A cultura 
do subdesenvolvimento”, “Crescimen-
to e instituições”, “O Banco Central da 
berlinda” e “Verdades e mentiras”.

“Com mais de meio século de traba-
lho dedicado à Economia, meu objetivo 
com este livro é fazer com que as pes-
soas pensem e reflitam sobre proble-
mas centrais do Brasil”, compartilha o 
escritor. Além de O flagelo da economia 
de privilégios, Fernando de Holanda 
Barbosa é autor de “Macroeconomia”, 
também publicado pela Editora FGV.

Fernando 
de Holanda 
Barbosa é 
mestre e dou-
tor pela Uni-
versidade de 
Chicago e pós-
-doutor pela 
Universidade 

Católica de Louvain. Foi secretário 
de Política Econômica do Ministé-
rio da Fazenda no governo Itamar 
Franco e membro do comitê de as-
sessores de Economia do CNPq.
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Balneário Camboriu,  
de bem com vida

PAULO QUEIROGA

Todo mundo concorda que a 
natureza foi extremamente 
generosa com o Estado de 
Santa Catarina. Lá se encon-
tra todo tipo de ambiente. 
Praias, montanhas, cultura, 
gastronomia, tudo concen-
trado numa das porções mais 
bonitas do litoral brasileiro.

A cidade de Balneário Cam-
boriu, litoral norte do Estado, 
a 80 KM da Capital Floria-
nópolis e cerca de 140 mil 
habitantes, é consolidada 
como destino turístico de alta 
escala. Entre os meses de de-
zembro e fevereiro a cidade 
chega a receber 4 milhões de 
vistantes.

Charmosa e elegante, a cida-
de é parte roteiro do Sul do 
País, que inclui Blumenau, 
Itajaí, Beto Carreiro World e 
Florianópolis.

Em Balneário Camboriú a na-
tureza não lhe deixa desviar a 
atenção. Tem de  tudo. Praias, 
montanhas, Mata Atlântica 
preservada, esportes náu-
ticos, passeios ecológicos e  
agitos noturnos.

VOCAÇÃO PARA  
O TURISMO

Para uma visão panorâmica 
da região, um teleférico que 
agrega o Complexo Turístico 

UNIPRAIAS liga a Praia Cen-
tral à Praia das Laranjeiras. 
Um fascinante roteiro, em 
bondinhos aéreos, por entre 
a mata e a vista para o litoral. 

As praias para o sul são: Ta-
quaras, Taquarinhas, Pinho, 
Estaleiro e Estaleirinho. Pinho 
é a primeira praia de nudismo 
oficial do Brasil. As praias são 
interligadas por uma estrada 
sinuosa, extremamente agra-
dável, conhecida como Inter-
praias, que vai até os limites 
do município de Itapema.

Embora, com a maior densi-
dade de arranha-céus à beira-
-mar do Brasil, que assusta 
à primeira vista, Balneário 
Camboriú não perde o char-
me. Ao contrário, o cenário 
da orla lhe confere uma per-
sonalidade urbana singular, 
que harmoniza o ambiente de 
pequena cidade interiorana 
com o arrojo da arquitetura 
metropolitana e o movimento 
do turismo internacional. 

ROLÉ PELA CIDADE

Por toda a orla, bares com 
música ao vivo, restaurantes, 
casas de chá com culinária 
irresistível e gente bonita dis-
putam a preferência e o gosto 
do turista. 

Na gastronomia, pratos a base 

de frutos do mar e farinha de 
mandioca são derivações da 
culinária luso-açoriana, como 
a sopa de siri, pirão com pei-
xe, tainha escalada (tainha 
cortada pelo dorso, salgada e 
seca ao sol, assada na grelha), 
sopa e bolinho de peixe, sar-
dinha frita, em conserva ou 
a jato. O Bairro da Barra e as 
praias do sul são os especia-
listas desta tradição. 

COMPRAS

O comércio abre sete dias por 
semana. O artesanato oferece 
pinturas em tecido, crochê, 
tricô e bordados, também de 
influência portuguesa e os 
shoppings centers atendem 
aos desejos de consumo de 
griffes internacionais.  

O Camelódromo é famoso. 
Lá você encontra tudo que 
procurar. A feira vende desde 
perfumes importados, celula-
res, charutos, artigos de pes-
ca, até bijuterias e produtos 
de beleza. A cidade se espe-
cializou também em deco-
ração, com dezenas lojas de 
requinte e bom gosto. 

QUALIDADE DE VIDA 
E RESPEITO AO MEIO 
AMBIENTE

A população atual é uma mis-
tura de descendentes de ale-

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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mães, poloneses, portugueses 
e italianos. Segundo pesquisas 
realizadas pela ONU, Balneá-
rio Camboriú está entre as 50 
cidades brasileiras com maior 
Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH, ficando na sé-
tima colocação. Cerca de 20% 
da população do município 
é composta por idosos. A se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social em parceria 
com a Secretaria de Saúde e 
com a Fundação Municipal de 

Esportes oferece atividade físi-
ca na orla da Praia Central com 
acompanhamento e monitora-
mento, enquanto que o Núcleo 
de Atenção ao idoso (NAI) re-
aliza atendimento de saúde 
especial para a terceira idade. 

Mesmo sendo cidade de por-
te médio, Balneário Cam-
boriú sabe bem preservar o 
passado dos primeiros imi-
grantes luso-açorianos. As 
festas do folclore regional 

animam a região. Folguedo 
do Boi-de-Mamão, Cantorias 
de Terno-de-Reis e a tradi-
ção da arte da tecelagem em 
tear de pente-liço, cerâmica 
artesanal e louçaria de bar-
ro, fabricação de farinha de 
mandioca em engenho, pesca 
artesanal de tainha, brinca-
deira do boi, tudo isso faz de 
Balneário de Camboriú des-
tino a ser programado para 
quem gosta de viajar e sabe 
bem o que é bom. 
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