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Neste ano deverão ser pagos, pela União, R$ 743 bilhões - 82,3% a mais do que a conta do ano anterior. 
Em 2021 a despesa com juros da dívida pública consumiu 23,9% de toda a arrecadação federal





S U M Á R I OE X P E D I E N T E

4 71

124

39

117

99

112

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
MARÇO DE 2022
ANO XXIX – EDIÇÃO 301

Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios

Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

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

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

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

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

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

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

A Economia com Todas 
as Letras e Números

Debate 
Econômico

Carreiras

Mundo 
Empresarial

Política

Meio Ambiente



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS4 EDIÇÃO 301MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

A recuperação global continua em 2022, 
mas uma estrada acidentada está por vir 

Dois anos após o início da pan-
demia, a economia global continua a 
se recuperar, mas ainda enfrenta de-
safios significativos. Após a calmaria 
do 3º trimestre de 2021, a Ômicron 
destacou a imprevisibilidade da pan-
demia e exacerbou um dos principais 
fatores que afetam a recuperação: as 
interrupções nas cadeias de supri-
mentos. O outro grande risco é a der-
rapagem duradoura da inflação.

Neste ambiente altamente incer-
to, a Coface fez poucas alterações nas 
suas avaliações de risco após as on-
das de melhora nos trimestres ante-
riores. No total, foram quatro melho-
res avaliações de risco-país, incluindo 

a Dinamarca, e dois rebaixamentos. 
Em termos de riscos setoriais, a Co-
face melhorou doze avaliações, nota-
velmente nas indústrias do papel e da 
madeira, onde os preços se mantêm 
em alta, e fez cinco rebaixamentos, 
principalmente no setor da energia 
na Europa.

ONDA APÓS ONDA: A ECONOMIA 
CONTINUA DESACELERANDO,  
MAS EM MENOR GRAU

A situação sanitária mais uma vez 
exigiu a implementação de restrições 
em muitos países. No entanto, em-
bora alguns países europeus tenham 
implementado medidas de bloqueio 

parcial, as medidas foram muito me-
nos drásticas do que antes. Os efeitos 
econômicos diretos foram, portanto, 
menos significativos, ainda que as 
consequências se mantenham negati-
vas para alguns setores como o setor 
do transporte aéreo, do turismo, da 
hotelaria e da restauração.

AS INTERRUPÇÕES NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS VÃO CONTINUAR

Depois de afetar inicialmente a 
indústria automotiva, as dificuldades 
em cadeia de suprimentos se espa-
lharam para a maioria dos setores, da 
manufatura à construção. Embora o 
tempo de retorno à normalidade per-

É o que aponta relatório da COFACE, divulgado no dia 17 de fevereiro 
último, em Paris, França
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maneça difícil de prever, parece que o 
consenso de uma flexibilização gra-
dual a partir do 1º semestre de 2022 
é excessivamente otimista e que as in-
terrupções e a escassez de materiais 
provavelmente continuarão. Isso le-
vou a Coface a reduzir suas previsões 
de crescimento do PIB em 2022 para 
vários países europeus, bem como 
para os EUA e a China.

Além disso, embora a recuperação 
continue, o número de insolvências, 
que ainda é muito baixo no momento 
na maioria dos países, incluindo Esta-
dos Unidos, França e Alemanha, deve 
aumentar gradualmente em 2022, 
como já acontece no Reino Unido.

INFLAÇÃO, UMA PREOCUPAÇÃO 
FUNDAMENTAL PARA TODAS AS 
ECONOMIAS EM 2022

O outro grande risco, a inflação, 
está se tornando cada vez mais im-
portante, principalmente à medida 
que a recuperação dos preços das 
commodities continua, alimentada 
pela inércia da oferta de curto pra-
zo e pelas tensões geopolíticas. Essa 
inflação agora também está sendo 
impulsionada pelos preços dos pro-
dutos manufaturados em muitas 
economias, já que as empresas re-
passam os aumentos dos custos de 
produção para os preços ao consu-
midor.

Esses preços altos das commo-
dities estão beneficiando os grandes 
vencedores usuais. Espera-se que a 
região do Golfo apresente um forte de-
sempenho de crescimento em 2022. A 
Noruega registrou seu maior superá-
vit comercial de todos os tempos, gra-
ças às fortes exportações de petróleo e 
gás. Finalmente, muitos países africa-
nos, mesmo aqueles afetados por con-
flitos armados ou convulsões políticas, 
ainda se beneficiam dos preços altos 
de energia, de minerais, de madeira e 
de produtos agrícolas.

Nos Estados Unidos, a inflação e 
os problemas com a oferta amorte-
cem o ímpeto de recuperação. Embo-
ra se espere que o crescimento do PIB 
permaneça sólido em 2022 (+3,7%), 
esses fatores continuarão a pesar na 
atividade. No 4º trimestre de 2021, a 
taxa de inflação anual atingiu 7,0%, 
o seu nível mais elevado em 40 anos. 
Em resposta a esse aumento de pre-
ços, o Federal Reserve dos EUA tor-
nou-se mais agressivo e insinuou um 
aumento iminente da taxa, desenca-
deando aperto monetário em alguns 
países emergentes.

Na Europa, as interrupções nas 
cadeias de suprimentos, combinadas 
com uma forte demanda, levaram 
a preços mais altos ao produtor e à 
energia. A Alemanha experimentou 
a inflação mais alta em mais de 30 
anos. A situação é um pouco mista 
no resto da área do euro: a inflação 
permanece relativamente moderada 
na França, enquanto os preços dispa-
raram na Espanha. No Reino Unido, 
a inflação subiu para 5,4% e levou o 
Banco da Inglaterra a se tornar o 1º 
grande banco central a aumentar sua 
taxa de juros em dezembro de 2021, 
antes de fazê-lo pela 2ª vez no início 
de fevereiro.

Nosso cenário central continua 
sendo de inflação próxima do pico, 
que diminuirá à medida que os pre-
ços da energia e os gargalos da cadeia 
de suprimentos diminuírem no se-
gundo semestre do ano.

A INFLAÇÃO PODE AGRAVAR  
AS PRESSÕES SOCIAIS

Este aumento acentuado dos ris-
cos de inflação agrava as pressões 
sociais nos países emergentes e em 
desenvolvimento, que já tinham sido 
reforçadas pelo aumento da desi-
gualdade associado à pandemia. Na 
África, os altos preços da energia e 
dos alimentos, que pesam muito nas 
famílias, limitaram o consumo na me-
dida em que a insegurança alimentar 
e a pobreza aumentaram. O apoio fis-
cal, já muito limitado no continente 
devido aos níveis de dívida pública, 
foi retirado e o desemprego é alto 
na maioria dos países. África do Sul, 
Argélia, Angola, Moçambique, Nigé-
ria, República Democrática do Congo, 
Zimbábue, Etiópia, Guiné e Tunísia 
são exemplos de países que sofrem 
pressões sociais crescentes como re-
sultado da crise.

CHINA INDO CONTRA  
A CORRENTE

A desaceleração da China se apro-
fundou no 4° trimestre de 2021, com 
uma taxa de crescimento anual de 
4,0%, o ritmo mais lento desde o pico 
da pandemia em 2020. A recuperação 
econômica da China foi afetada pela 
desaceleração do mercado imobiliá-
rio, a continuação da estratégia ‘zero-
-COVID’, que pesou nos gastos das 
famílias, no fraco crescimento do in-
vestimento e na escassez de energia. 
Em 2021, o PIB chinês cresceu 8,1%.

Fortemente afetada pela variante 
Delta no 3° trimestre de 2021, as eco-
nomias da Ásia-Pacífico se recupe-
raram no final do ano. As economias 
do Pacífico recuperaram no final do 
ano, em linha com a flexibilização das 
restrições. A maioria das economias 
da região retornou aos níveis de PIB 
pré-crise até o final de 2021, com as 
notáveis exceções do Japão e da Tai-
lândia. No entanto, a recuperação 
contínua pode aumentar as pressões 
inflacionárias, especialmente se os 
mercados de trabalho se apertarem.



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS6 EDIÇÃO 301MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

Brasil ocupa 133º lugar em ranking de 
liberdade econômica, e o que isso significa 
para a população?
Falta de liberdade empobrece mais as pessoas, impactando condições de vida

Falar em liberalismo ou liberdade 
econômica pode parecer algo distante 
da vida e do dia a dia das pessoas, mas 
a realidade é bem diferente. Quanto 
melhor os níveis de liberdade de uma 
nação, mais independência para a popu-
lação. No caso do Brasil, o cenário é de-
sanimador. Atualmente, o país ocupa o 
133º lugar no Índice da Liberdade Eco-
nômica de 2022, produzido pela Herita-
ge Foundation e que avaliou 184 países. 

O estudo considerou 12 aspectos: 
direito de propriedade; eficácia judi-
cial; integridade do governo; carga 
tributária; gastos públicos; saúde 
fiscal; e as liberdades de negócios; de 
trabalho; monetária; comercial; de in-

vestimento; e financeira.

Para Nycollas Liberato, diretor exe-
cutivo do Students for Liberty Brasil 
(SFLB - https://www.studentsforliber-
ty.org/brasil/), braço da maior organi-
zação estudantil em prol da liberdade 
do mundo, o impacto desse cenário já 
é realidade entre os brasileiros. “Ainda 
que as pessoas não estejam familiariza-
das com o conceito, elas sabem muito 
bem como isso funciona na prática, 
com a crescente dificuldade em manter 
suas casas e famílias”, explica.

E por que é importante analisar 
o nível de liberalismo de um país? “A 
gente está falando da liberdade indi-

vidual das pessoas, ou seja, o quanto 
cada uma delas consegue se desen-
volver dentro de uma esfera políti-
ca, social e econômica. Sendo assim, 
pouca liberdade econômica significa 
mais obstáculos para a população no 
direito à moradia, no acesso à saúde, 
na capacitação profissional, no de-
senvolvimento empreendedor, entre 
outros fatores”, completa. 

No Brasil desde 2012, a entidade 
é um braço do Students For Liberty, 
maior organização estudantil em prol 
da liberdade do mundo - presente em 
110 países, e tem como propósito edu-
car, desenvolver e empoderar a próxi-
ma geração de líderes da liberdade.
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Os desafios econômicos 
de 2022
As eleições gerais trarão volatilidade aos mercados este ano

O ano de 2022 está apenas co-
meçando, mas já se apresenta como 
bastante desafiador para a economia 
brasileira. A incerteza deverá dar o 
tom dos próximos meses, sobretudo 
por conta das eleições gerais marca-
das para outubro. “No Brasil, tradi-
cionalmente, anos eleitorais trazem 
mais volatilidade para os mercados, é 
algo que os empresários já sabem que 
acontece”, diz José Maurício Caldeira, 
sócio acionista e membro do Conse-
lho da Asperbras, que atua em vários 
setores da economia, entre eles in-
dústria e incorporação imobiliária. 

De acordo com os últimos dados 
disponíveis do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a 
economia tem andado de lado e este 
quadro se prolongará 2022 adentro, 
com dólar elevado e pressão sobre o 
quadro fiscal. Além disso, entramos 
no terceiro ano de pandemia. Ape-
sar de 70% da população brasileira 
já estar com as duas doses da vaci-
na, a Covid-19 segue como um fator 
de preocupação, principalmente por 
conta da velocidade de contaminação 
da ômicron e o possível surgimento 
de novas variantes. 

Entre os segmentos econômicos, 
serviços e comércio estão com o nível 
de atividade acima do patamar pré-
-pandemia, em 4,5% e 1,2%, respec-
tivamente. Serviços cresceu 2,2% na 
passagem de outubro para novembro 
e o comércio subiu 0,2% no mesmo 
período. 

Já a indústria, que viveu um ver-
dadeiro boom em 2020, com deman-
da muito aquecida no primeiro ano 
da Covid-19, passa por um momento 
mais delicado. A produção industrial 
recuou 0,2% em novembro, sexta 

queda consecutiva do indicador, e 
está 4,3% abaixo do patamar pré-
-pandemia. 

Do ponto de vista da indústria de 
transformação, os gargalos na cadeia 
global de suprimentos continuaram 
prejudicando o setor. Esta situação 
impactou fortemente o segmento 
com atrasos nas entregas e estoques 
em queda por grande pressão de cus-
tos. Muito afetados pela escassez de 
semicondutores, a indústria automo-
bilística e o setor elétrico e eletrônico 
são os que mais têm sofrido com este 
descompasso. 

Esse é um dos fatores a jogar con-
tra o crescimento econômico neste 
ano, mas há outros: elevado custo 
das matérias-primas e da energia elé-
trica, alta da inflação, que só deverá 
ceder em meados do ano, a incerteza 
fiscal e a taxa de juros elevada. 

O desemprego segue acima de 
dois dígitos, mas felizmente vem re-
cuando. No trimestre encerrado em 
novembro, ficou em 11,6%, segundo 

o IBGE. Na comparação com o trimes-
tre que terminou em agosto, isso sig-
nifica que mais 3,2 milhões de pesso-
as conseguiram entrar no mercado de 
trabalho. O governo federal registrou 
a criação de 2,7 milhões de empregos 
formais em 2021.

O maior vetor de incerteza para 
2022, no entanto, é o fato de ser um 
ano eleitoral. “Até que as dúvidas so-
bre qual será a política econômica 
brasileira a partir de 2023 se dissi-
pem, teremos muita volatilidade”, 
acredita José Mauricio Caldeira. “Mas 
temos de olhar a floresta e não ape-
nas as árvores que estão na nossa 
frente, complementa Caldeira. O Bra-
sil segue sendo um país com imenso 
potencial para quem quer investir no 
setor produtivo.” 

O Boletim Focus divulgado pelo 
Banco Central, que reúne as estima-
tivas do mercado, aponta para 2022 
um crescimento de 0,30%, com in-
flação acima de 5%, que é o teto da 
meta, taxa básica de juros terminan-
do o ano em 11,75% e dólar a R$ 5,60.
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O futuro a Deus pertence
A partir da leitura da Ata da últi-

ma reunião do COPOM vamos discutir 
como os cenários internos e externos 
podem influir nas próximas decisões 
do Banco Central do Brasil, chegan-
do a uma conclusão que vai, de certo 
modo, contra o consenso atual. 

Se fôssemos dar um título para 
esse documento, seria: “Ata dos reca-
dos”. O primeiro deles, e talvez o mais 
surpreendente, porque não é do feitio 
do BCB ser tão explícito em comentá-
rios sobre questões políticas, foi dado 
aos defensores das PECs que visam 
baixar o preço dos combustíveis. O 
BCB diz que a relação custo-benefício 
da medida é totalmente desfavorável: 
como contrapartida a uma redução da 
inflação no curto prazo, teríamos im-
pactos de médio e longo prazos que 
trariam um efeito líquido negativo 
para a condução da política monetária. 

O segundo “recado” foi para quem 
não entendeu que o ajuste deverá ficar 
acima do cenário de referência, que 
supõe que os juros cheguem a 12% a.a. 
em março, feche 2022 em 11,75% a.a. 
e caia para 8,00% a.a. ao final de 2023. 
O terceiro “recado” foi para quem ficou 

em dúvida com relação à utilização da 
expressão “próximos passos” no Co-
municado. Era apenas uma figura de 
linguagem ou indicava a ideia de que o 
COPOM iria além de março com a alta 
dos juros? Bem, se havia alguma dú-
vida quanto a isso, a fala posterior do 
diretor de política monetária do BCB, 
Bruno Serra, sobre “pelo menos duas 
altas”, serviu para saná-la.

 “Ata dos Recados” também deixou 
algumas questões em aberto. A princi-
pal delas é se o “ajuste mais contracio-
nista que o utilizado no cenário de refe-
rência ao longo do horizonte relevante” 
se refere apenas à taxa máxima a ser al-
cançada ou à duração do ciclo, ou a uma 
combinação linear das duas opções. 

Recados dados, recados entendi-
dos, a partir apenas das indicações da 
Ata, a conclusão a que podemos chegar 
é que os juros terão que subir mais do 
que 12,00% a.a. e que a última eleva-
ção não será na reunião de março. Jun-
tando essas informações parece que o 
“plano de voo” atual do BCB seria um 
aumento de 1,00 p.p. na reunião de 
março e outro de 0,50 p.p. na de maio, 
encerrando o atual ciclo com a taxa 

em 12,25% a.a. Entretanto, apesar de 
todas essas evidências, mantemos a 
nossa projeção de Selic terminal em 
11,75% a.a., vamos entender o porquê.

O mercado seguramente está certo 
em precificar que, neste momento, a es-
tratégia do BCB é de elevar os juros até, 
pelo menos, 12,25% a.a. Entretanto, se 
tem uma coisa que aprendemos des-
de o início dessa pandemia é que três 
meses são uma eternidade em termos 
de cenário. Basta lembrar que, em me-
ados de dezembro de 2021, após a di-
vulgação de um número horroroso de 
Produção Industrial e de uma surpresa 
positiva com o IPCA-15, o mercado che-
gou a colocar em dúvida a necessidade 
de dar 1,50 p.p. na reunião do Copom 
de fevereiro deste ano. Por acredi-
tarmos que essa combinação poderá 
ocorrer novamente antes da reunião de 
maio e que, o início do processo de ele-
vação dos juros nos EUA pode ajudar 
no trabalho do BCB de conter a inflação 
por aqui, mantemos a nossa projeção 
de 11,75% a.a. para o final do atual ciclo 
de alta dos juros, apesar de haver clara-
mente um viés de alta para ela.

Texto de autoria de Luis Otavio Leal - 
economista-chefe do Banco Alfa
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Taxa de desemprego recua para 
11,1% e encerra 2021 com 
média anual de 13,2% 

A taxa de desemprego no trimes-
tre encerrado em dezembro de 2021, 
medida pela PNAD Contínua, recuou 
para 11,1%, leitura 3,0 pontos per-
centuais abaixo da taxa registrada no 
mesmo trimestre do ano de 2020. O 
resultado veio próximo das expecta-
tivas medianas do mercado (11,2% 
segundo a Bloomberg e a Agência Es-
tado). Enquanto a população ocupada 
cresceu 0,9%, a força de trabalho teve 
crescimento de 0,4% em relação à di-
vulgação anterior. Com isso, a taxa de 
desemprego média para o ano de 2021 
ficou em 13,2%, a segunda maior da 
série histórica, atrás apenas de 2020. 
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Minério de ferro foi o produto mais 
exportado pelo Brasil em 2021
Foram mais de US$ 37 bilhões comercializados com o exterior, entre janeiro e novembro

Embora o noticiário sempre dê 
maior destaque para as commodities 
agrícolas quando se trata de exporta-
ção, o minério de ferro segue firme na 
liderança dos produtos mais exporta-
dos pelo Brasil, considerando o valor 
transacionado. No período de janeiro 
a novembro de 2021, foram exporta-
dos US$ 37,092 bilhões do mineral. 
Os dados são de um estudo da Logco-
mex, startup que oferece soluções de 
big data e automação para o comércio 
exterior.

A Ásia respondeu por mais de 
70% do valor das vendas de miné-
rio de ferro proveniente do Brasil. 
Aproximadamente 64,5% das expor-

tações foram destinadas à China, 7% 
para Malásia, 4% para Bahrein e 3% 
para Omã e Holanda cada. A variação 
cambial favoreceu esse crescimento 
e também propiciou mais conheci-
mento geológico e elevou o potencial 
do País na representatividade inter-
nacional.

Em segundo lugar vem a soja com 
US$ 36,313 bilhões em exportações e, 
em terceiro lugar, vem a exportação 
de óleos brutos de petróleo, com US$ 
23,822 bilhões.

“A Soja, normalmente, é o produto 
mais exportado em volume, junto do 
petróleo e da carne bovina. Só que o 

minério de ferro tem um valor mais 
elevado e, por isso, ele acaba saindo 
na frente quando falamos de montan-
te de dinheiro”, explica Helmuth Hofs-
tatter, CEO da Logcomex. 

A Logcomex é uma startup que 
se propõe a organizar as informa-
ções do comércio global para trans-
formar a maneira que as empresas 
fazem negócios. Oferecendo produ-
tos de automação e Big Data para 
todos os elos do comércio exterior, 
a Logcomex atua em duas frentes: 
inteligência comercial (informações 
do mercado) e automação de tarefas 
(com organização e centralização de 
informações do cliente).
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Pelo sétimo ano consecutivo, o Brasil 
é superavitário na balança comercial 
de petróleo e derivados

Em 2021 o Brasil registrou um 
dos maiores superávits na balança 
comercial de petróleo e derivados, 
atingindo um saldo positivo de US$ 
18,30 bilhões, equivalente a uma ex-
pansão de 30,71% em relação ao ano 
de 2020.  As exportações somaram 
US$ 37,44 bilhões – 50,18% superio-
res ao valor obtido no ano anterior.  
Já as importações 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
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Brasileiros colocam casa própria acima 
de religião, filhos e casamento, aponta 
pesquisa inédita 
Censo QuintoAndar de Moradia, o maior estudo sobre moradia do país, realizado 
com o Datafolha, mapeia como o brasileiro mora e reúne informações sobre os 
hábitos, os desejos e os anseios da população em relação à casa

No Brasil, ter a casa própria é 
um sonho para 87% da população. 
A afirmação faz parte dos resultados 
do Censo QuintoAndar de Moradia, 
que ouviu mais de 3 mil brasileiros 
de todas as regiões do país. O estudo, 
a maior pesquisa sobre o morar no 
país, foi realizado em parceria com o 
Instituto Datafolha e revela a impor-
tância para o brasileiro de ter uma 
casa quitada em seu nome. 

Em uma escala de 0 a 10, a nota 
média dada para a importância da 
casa própria ficou em 9.7 - a mesma 
da profissão. A estabilidade financei-
ra teve uma nota média de 9.6. Depois 
aparecem família (9.4), plano de saú-

de (9.2), religião (9), negócio próprio 
(8.8), carro (8.5), filhos (7.9) e casar 
(6.9). E para 95% das pessoas, a casa 
é o seu local favorito e é onde 76% 
passam a maior parte do tempo.  

A pesquisa também mostra que 
62% dos imóveis no Brasil estão qui-
tados e 8%, financiados, com 27% 
das pessoas morando de aluguel. Ou 
seja, 7 em cada 10 brasileiros moram 
em imóveis próprios. A maior parcela 
da população com  imóveis quitados 
do Brasil está localizada na região 
Norte (76%), seguida de Nordeste 
(73%), Sul (72%), Sudeste (67%) e 
Centro-oeste (65%), sendo que quase 
a metade deles tem mais de 20 anos 

de construção (45%) e outros 23% 
até 10 anos. Além disso, 88% das pes-
soas moram em casas - 75% em ruas 
abertas e 12% em vilas ou condomí-
nios. Dentre as classes econômicas, 
as casas também são predominantes, 
sendo 81% nas classes AB, 87% na C 
e 94% nas D e E.  

“O QuintoAndar é o sinônimo de 
moradia para quem procura por um 
novo lar. E isso nos coloca em uma po-
sição única para contribuir com todo 
o ecossistema imobiliário e cumprir 
o nosso propósito de abrir portas 
para que mais pessoas possam morar 
melhor. Já temos hoje uma produção 
sem igual de dados e inteligência de 
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mercado. Já divulgamos diversos es-
tudos e pesquisas, como o índice de 
variação de preço de aluguel e um 
relatório de rentabilidade de compra 
e venda, e para conhecer ainda mais 
a fundo como vivem os brasileiros, 
seus anseios e suas dores em relação 
à casa, criamos o Censo QuintoAndar 
de Moradia”, explica o Chief Marke-
ting do QuintoAndar, João Chueiri. 
“Como referência e autoridade em 
moradia, estamos compartilhando 
esse estudo para inspirar e impactar 
positivamente todo o ecossistema 
imobiliário, de empresas a consumi-
dores”, complementa o executivo.

Ao avaliar a configuração mais 
comum dos imóveis, o Censo Quin-
toAndar de Moradia identificou que, 
em média, as residências possuem 
dois quartos (47%) e um banheiro 
(65%). Além disso, 56% dispõem de 
garagem e 53% de varanda. Por outro 
lado, apenas 4% dos entrevistados 
afirmaram ter espaços para home 
office, demanda crescente em meio 
à pandemia, principalmente entre as 
classes mais altas. De acordo com a 
pesquisa, 54% das pessoas já fizeram 
reformas em sua residência, sendo 
28% por motivos estéticos e 12% 
por motivos estruturais. Também foi 
identificado que o tamanho da casa 
não é de conhecimento da maioria 
dos brasileiros. Porém, dentre os que 
sabem estimar, a maioria afirma que 
o imóvel tem entre 50m² e 100m².  

BRASILEIROS ESTÃO SATISFEITOS 
COM SEUS IMÓVEIS E DÃO MAIS 
VALOR AOS ITENS BÁSICOS 

Em uma escala de 0 a 10, os en-
trevistados no Censo QuintoAndar 
de Moradia deram uma nota 8,2 de 
satisfação para os lares, sendo que a 
média aumenta de acordo com a ren-
da – 8 foi a nota dada por quem ganha 
até dois salários mínimos mensais e 
8,7 por aqueles que recebem mais de 
10 salários.  

O levantamento também avaliou 
os recursos presentes nos imóveis 

brasileiros e aqueles que ainda são 
objetos de desejo. Dentre eles, desta-
que para a caixa d’água, presente em 
81% das casas e desejada por 85% 
das pessoas que moram em casas e 
ainda não a possuem. Já o chuveiro 
elétrico, que está contemplado nos 
apartamentos de 88% das pessoas 
das classes AB, está presente em ape-
nas 44% dos imóveis das classes DE. 
Também são valorizados itens de se-
gurança, lazer e economia, como: sis-
tema de segurança, garagem coberta, 
painel solar, descarga econômica, jar-
dim ou quintal e reserva para capta-
ção de água. 

NO BRASIL, 85% DAS PESSOAS 
DIVIDEM O IMÓVEL COM OUTRAS 
PESSOAS 

Segundo o Censo, 85% dos entrevis-
tados dizem morar com alguém, sendo 
que 37% vivem com os filhos, 23% com 
o cônjuge e 10% com pai e mãe.  

Os animais também são uma com-
panhia para 61% das pessoas, sendo 
que 47% possuem cachorros, 22%, 
gatos, 5%, pássaros e 6%, outros pets.  

Já dentre as pessoas que moram 
sozinhas, 37% têm mais de 60 anos, 
27% são aposentadas e 16% pos-
suem algum tipo de deficiência.  

QUARTO É O CÔMODO PREFERIDO 
DE 42% DA POPULAÇÃO 

Devido ao isolamento social, nos 
últimos anos a casa virou o local onde 
as pessoas mais têm passado o tem-
po, sendo natural que alguns de seus 
cantos ganhem mais relevância, assim 
como a criação de novos hábitos. Se-
gundo o Censo QuintoAndar de Mora-
dia, o quarto é o cômodo mais querido 
dentre a população (42%), seguido 
pela sala (26%) e pela cozinha (9%).  

Dentre os hábitos em casa que 
ganharam mais frequência desde o 
início da pandemia, estão: orações 
(64%), tarefas domésticas (60%), co-
zinhar (56%) e ouvir música (56%) 

– sendo que cozinhar já era uma ati-
vidade frequente para 81% da popu-
lação, assim como cuidar de plantas 
(69%) e receber amigos (76%). 

O trabalho remoto também foi 
uma mudança em decorrência da cri-
se sanitária, sendo que uma em cada 
quatro pessoas (26%) começou a 
fazê-lo com mais frequência. Dentre 
os trabalhadores que tiveram a opor-
tunidade de trabalhar de casa, 42% 
têm ensino superior e a maior parte 
está em classes mais altas – na classe 
A, 48% das pessoas passaram a fazer 
home office. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

O Censo QuintoAndar de Mora-
dia traz informações sobre o merca-
do residencial no Brasil, a caracteri-
zação do domicílio, além de hábitos, 
anseios e desejos dos brasileiros. Ao 
todo, foram realizadas 3.186 entre-
vistas com a população brasileira, 
com idade a partir de 21 anos, em to-
das as cinco regiões do país (Sudeste, 
Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste). 
Há, ainda, uma amostra representa-
tiva das regiões metropolitanas de 
Rio, São Paulo e Belo Horizonte e dos 
macropolos da Baixada Santista e de 
Ribeirão Preto. A pesquisa foi feita 
por meio de entrevistas pessoais em 
pontos de fluxo populacional entre 
os dias 11 e 21 de outubro de 2021 e 
tem margem de erro de dois pontos 
percentuais para mais ou para me-
nos para o total da amostra.

O Grupo QuintoAndar é a maior 
plataforma de moradia da América 
Latina e oferece uma experiência dire-
ta, simples e transparente para quem 
busca um lugar para morar e para 
quem tem uma casa para alugar ou 
vender. A plataforma permite a bus-
ca de imóveis por meio de fotos de 
alta qualidade, marcação de visitas e 
fechamento do aluguel ou da compra 
online, sem burocracia. Os inquilinos 
alugam com facilidade, e os compra-
dores têm maior transparência ao lon-
go de toda a transação.
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Inadimplência das famílias, spread 
e juros iniciam o ano em alta
Após forte queda em dezembro, a concessão de recursos livres 
subiu 1,7% em janeiro de 2022

De acordo com os dados divulga-
dos hoje pelo Banco Central, a taxa 
de inadimplência das famílias com 
recursos livres subiu 0,24 ponto per-
centual, para 4,61%, entre os meses 
de dezembro de 2021 e janeiro de 
2022. O aumento foi significativo 
para um único mês, dado que no ano 
passado inteiro a taxa subiu 0,20 pon-
to percentual.

 Na avaliação dos economistas 
da Boa Vista, esse aumento não sur-
preende, dado que a curva de longo 
prazo do indicador da Boa Vista de 
Registros de Inadimplentes mostrou 
forte desaceleração da queda ao lon-
go do último ano e se manteve nessa 
tendência no primeiro mês de 2022. 
Além disso, o cenário econômico é 
bem desafiador para as famílias. A in-
flação, por exemplo, ainda não cedeu, 
e os números do IPCA-15 aceleraram 
de 0,58% para 0,99%. Esse movimen-
to até era esperado, mas o resultado 
veio acima das projeções que se con-
centravam em torno de 0,90%, ou 
seja, mesmo com juros altos, a infla-
ção tende a persistir por um pouco 
mais de tempo.

Relativamente a juros, a taxa co-
brada das famílias em relação à con-
cessão de recursos livres subiu de 
45,02% em dezembro de 2021 para 
46,29% em janeiro de 2022. O au-
mento se deveu à elevação no custo 
de captação, que passou de 10,29% 
para 10,92%, e no spread bancário, 
que passou de 34,73 para 35,37 pon-
tos percentuais no mesmo período. O 
custo de captação segue alinhado ao 
ciclo de alta na taxa básica de juros, 
a Selic, e o spread, por exemplo, ao 
risco operacional, diretamente rela-
cionado à inadimplência.

Os números do mercado de tra-
balho continuam nos trazendo infor-
mações ambíguas. Enquanto a taxa de 
desemprego recuou bem, encerrando 
2021 na marca de 11,1%, ante 14,2% 
em dezembro de 2020, e o número 
de pessoas empregadas se manteve 
num nível acima daquele observado 
antes da pandemia, a renda real está 
em queda. A melhora no mercado de 
trabalho é importante para amenizar 
o impacto da inflação sobre a renda 
e dos juros sobre a capacidade das 
pessoas de manter o orçamento em 
equilíbrio.

 Já a concessão de crédito livre 
às famílias subiu 1,7% em janeiro na 
comparação mensal dos dados dessa-
zonalizados. O indicador da Boa Vista 
de Demanda por Crédito acompa-

nhou de perto esse movimento, dado 
que havia apresentado alta de 1,2% 
na mesma base de comparação. Na 
comparação interanual foram obser-
vadas variações muito próximas, o 
indicador da Boa Vista subiu 22,1% e 
a concessão 24,8%. Em 12 meses acu-
mulados, o crescimento da concessão 
acelerou de 20,29% para 23,38%, 
movimento também antecipado pelo 
indicador da Boa Vista.

 Por fim, as expectativas para 
2022 são de aumento na inadimplên-
cia, nos juros e na concessão (embo-
ra num ritmo inferior ao atual), mas, 
em relação à inadimplência, o cenário 
pode mudar um pouco se a liberação 
do FGTS, de até R$ 1.000 para cerca 
de 40 milhões de trabalhadores, se-
guir adiante.
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Pequenos Negócios foram responsáveis 
por cerca de oito a cada dez novos 
empregos criados em 2021
A atividade com maior número de contratações do segmento foi a construção 
de edifícios, conforme levantamento do Sebrae

Das 2,7 milhões de novas vagas 
de empregos criadas em 2021, cerca 
de 78% foram geradas por micro e 
pequenas empresas. De acordo com 
levantamento feito pelo Sebrae, com 
base em dados do Caged, do Minis-
tério do Trabalho e Previdência, en-
quanto os pequenos negócios foram 
responsáveis por 2,1 milhões de pos-
tos de trabalho, as médias e grandes 
empresas fecharam o ano com um 
saldo positivo de 505,4 mil novos em-
pregos.

“Isso significa dizer que a cada 40 
postos de trabalho gerados no Bra-

sil, em 2021, 31 foram criados pelas 
micro e pequenas empresas. Mesmo 
apresentando um saldo negativo em 
dezembro, o que geralmente ocorre 
nesse mês do ano, os pequenos ne-
gócios mostraram a importância que 
têm para a retomada econômica”, 
afirma o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles.  Após onze meses consecuti-
vos de saldos de contratações positi-
vos, dezembro de 2021 apresentou 
saldo negativo de -265.811 postos de 
trabalho. As médias e grandes empre-
sas foram as que mais demitiram e 
reduziram seus quadros em 141.144 
postos, seguidas pelas micro e peque-

nas, com uma redução de 91.583.

Na comparação entre o resultado 
acumulado entre os anos de 2020 e 
2021, as micro e pequenas empresas 
criaram, quase 38 vezes mais postos 
de trabalho no ano passado. No pri-
meiro ano da pandemia, o Brasil teve 
um saldo total negativo de -191.455 
contratações, apesar das micro e pe-
quenas empresas terem apresentado 
um saldo positivo de mais de 56 mil 
empregos. O resultado ruim é atribu-
ído às médias e grandes, que foram 
responsáveis por -274.220 postos de 
trabalho.
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ATIVIDADES

O Sebrae também realizou um le-
vantamento das dez atividades que 
mais geraram empregos em 2021. 
Juntas, elas foram responsáveis por 
mais de 450 mil novas vagas. Em 
primeiro lugar ficou o segmento de 
construção de edifícios, que abriu 
93, 4 mil postos de trabalho. Logo 
em seguida, vieram os restaurantes, 
com 57,5 mil postos. “O bom desem-
penho dos restaurantes mostra como 
foram importantes políticas públicas 
criadas para a preservação do setor e 
para o incentivo ao emprego. No iní-
cio da pandemia, eles foram forçados, 
em sua grande maioria, a fechar as 
portas e esses dados já demonstram 
um sinal de recuperação”, observa o 
presidente do Sebrae.

Já entre as médias e grandes em-
presas, as dez primeiras atividades 
que mais geraram empregos respon-
deram por 188,6 mil vagas. Em primei-
ro lugar ficou o setor de atendimento 
hospitalar, que abriu 39,6 mil postos 
de trabalho, seguido pelo segmento de 
limpeza em prédios e em domicílios 
(28,1 mil) e pelo transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interesta-
dual e internacional (27,2 mil).

AS TOP 10 DAS MPE
1. Construção de edifícios 

93.439
2. Restaurantes e similares 

57.511
3. Transporte rodoviário de  

carga, exceto produtos  
perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual  
e internacional 
49.565

4. Supermercados 
49.301

5. Serviços combinados de escritório 
e apoio administrativo 
45.859

6. Comércio varejista de artigos  
do vestuário e acessórios 
36.839

7. Comércio varejista de  
produtos farmacêuticos,  
sem manipulação  
de fórmulas 
31.984

8. Minimercados, mercearias  
e armazéns 
29.133

9. Lanchonetes, casas de chá,  
de sucos e similares 
28.854

10. Serviços de engenharia 
27.531

AS TOP 10 DAS MGE
1. Atividades de atendimento hospitalar, 

exceto pronto socorro e unidades 
para atendimento a urgências 
39.617

2. Limpeza em prédios e em domicílios 
28.130

3. Transporte rodoviário de carga, 
exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
27.274

4. Serviços combinados e escritório  
e apoio administrativo 
17.999

5. Desenvolvimento de programas  
de computador sob encomenda 
13.831

6. Fabricação de calcados de couro 
12.563

7. Atividades de teleatendimento 
11.909

8. Fornecimento e gestão de  
recursos humanos para terceiros 
11.751

9. Serviços combinados para  
apoio a edifícios, exceto 
condomínios prediais 
10.587

10. Atividades de associações  
de defesa de direitos sociais 
15.014
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Quase 60% dos pequenos negócios 
mineiros que buscaram crédito tiveram 
o recurso aprovado
Pesquisa do Sebrae aponta ainda que a maior parte (34%) dos entrevistados 
em Minas Gerais estão em dia com suas dívidas 

Dos 45% dos pequenos negócios 
mineiros que solicitaram empréstimo 
bancário, mais da metade (59%) tive-
ram uma resposta positiva das insti-
tuições financeiras. É o que mostra a 
13ª edição da Pesquisa ‘Impactos do 
Coronavírus nos Pequenos Negócios’, 
feita pelo Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), com 
553 donos de micro e pequenas em-
presas (MPE) e microempreendedo-
res individuais (MEI) em Minas Ge-
rais, entre os dias 25 de novembro a 
1º de dezembro de 2021.

 De acordo com o estudo, Minas 
Gerais e Distrito Federal tiveram o 
mesmo percentual (45%) de donos 
de pequenos negócios que buscaram 
crédito durante a pandemia. “Os dois 
estados ficaram na 4ª posição entre os 
entrevistados que menos procuraram 

ajuda financeira, atrás apenas do Acre 
(26% dos entrevistados), Roraima 
(27%) e Sergipe (37%)”, explica a ana-
lista do Sebrae Minas Bárbara Alves.

Dos entrevistados mineiros que 
procuraram por crédito bancário, 
59% tiveram o pedido aceito, 39% o 
recurso foi negado e 3% ainda estão 
aguardando resposta das instituições 
financeiras. “Mesmo com a ampliação 
do acesso a crédito que temos visto de 
um ano para cá, os donos de peque-
nos negócios ainda encontram muita 
dificuldade para tomar empréstimos, 
por isso, é tão importante o desen-
volvimento de políticas públicas que 
facilitem o uso de garantias, como é o 
caso do Pronampe”, justifica Bárbara.

Já em relação a situação financei-
ra das empresas pesquisadas no esta-

do, 34% disseram estar em dia com 
as dívidas e/ou empréstimos, porém, 
26% assumiram estar com os débitos 
em atraso. 

O levantamento também apon-
tou que 38% dos entrevistados afir-
maram que a dívida com emprésti-
mos e financiamentos corresponde 
a menos de 30% dos custos mensais 
da empresa, outros 36% dizem que 
esse comprometimento chega entre 
30% até 50% das despesas do mês. 
“Temos que lembrar que mais da me-
tade (65%) dos pequenos negócios 
mineiros que participaram do estu-
do ainda registram queda no fatura-
mento. Esse aperto torna ainda mais 
relevante a necessidade de uma boa 
organização financeira para equili-
brar as contas”, alerta a analista do 
Sebrae Minas.
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Brasil: Produção de grãos estimada 
em 268,2 milhões de toneladas na 
safra 2021/22

A produção brasileira de grãos 
na safra 2021/22 está estimada em 
268,2 milhões de toneladas. O volu-
me, se confirmado, representa um 
crescimento de 5% quando compa-
rada com a temporada passada, o que 
representa cerca de 12,79 milhões de 
toneladas a mais a serem colhidas. É o 
que mostra o 5º Levantamento da Sa-
fra de Grãos 2021/2022 divulgado no 
dia 10 de fevereiro último pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab).

“O desempenho da atual safra 
sofre impacto da forte estiagem, ve-
rificada nos estados da Região Sul do 
país e no centro-sul de Mato Grosso 
do Sul, que justifica as perdas expres-
sivas nas produtividades estimadas, 
sobretudo nas lavouras de soja e mi-
lho”, explica o presidente da Compa-
nhia, Guilherme Ribeiro. “Mesmo com 
índices pluviométricos mais regula-
res em comparação ao registrado em 
dezembro do ano passado, a chuva re-
gistrada em janeiro na região Sul não 
foi suficiente para atingir a média em 
toda a região”, pondera Ribeiro.

Com 16,8% das lavouras já co-
lhidas, a soja deverá registrar uma 
produção de 125,47 milhões de to-
neladas, uma queda de cerca de 9% 
quando comparada com a safra pas-
sada. O plantio da oleaginosa ocorreu 
dentro da janela ideal na maioria das 
regiões produtoras, o que gerou ex-
pectativas positivas. Porém, a partir 
de novembro, o cenário mudou devi-
do às condições climáticas adversas 
ocorridas. “A influência do fenôme-
no La Niña interferiu fortemente nas 
precipitações registradas. Pratica-
mente toda a Região Sul e parte do 
Mato Grosso do Sul sofreram restri-
ção hídrica severa em novembro e 

dezembro, além de altas temperatu-
ras, que provocaram drástica queda 
de produtividade nas áreas”, reforça 
o diretor de Política Agrícola e Infor-
mações da Companhia, Sergio De Zen.

Já para o milho, apesar do cli-
ma adverso para a primeira safra, a 
Conab espera uma recuperação na 
produção. Segundo a estimativa da 
estatal, deverão ser colhidos 112,34 
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milhões de toneladas, um incremen-
to de 29% em relação a 2020/21. A 
primeira safra do grão deve perma-
necer em 24 milhões de toneladas, 
volume muito próximo ao colhido 
na temporada passada. Já para a se-
gunda safra é esperado um aumento 
de 47% na colheita, podendo chegar 
a 86 milhões de toneladas. “Esse au-
mento é devido aos preços atrativos 
praticados pelo mercado e pelo plan-
tio realizado na janela ideal da soja, 
principal cultura que antecede ao 
milho”, ressalta o diretor. Segundo o 
Progresso de Safra, divulgado no úl-
timo dia 7, já haviam sido semeados 
22,4% da área prevista, com destaque 
para Mato Grosso, com percentual de 
plantio que chega 42,6%.

A produção de feijão deve se man-
ter em torno de 3 milhões de tonela-
das. A primeira safra, deve apresentar 
uma queda na colheita de 4,2%, po-
dendo chegar a 935,5 mil toneladas. 
O resultado reflete a redução tanto 
de área cultivada quanto de produ-
tividade. Mas, a expectativa é que 
as próximas 2 safras da leguminosa 
apresentem recuperação. No caso do 
arroz, a Conab estima uma queda de 
produção em torno de 10%, e a co-
lheita prevista está em 10,57 milhões 
de toneladas. De acordo com o levan-
tamento, a questão climática no Bra-
sil é apontada como um dos fatores 
determinantes para as expectativas 
da safra 2021/22. “As lavouras, prin-
cipalmente no Rio Grande do Sul, so-
freram com altas temperaturas e isso 
prejudica a fase reprodutiva. Além 
disso, o tempo seco reduziu sensivel-
mente os níveis dos mananciais para 
irrigação, fazendo com que parte das 
lavouras sejam manejadas em regime 
de sequeiro ou sub-irrigada, o que 
reduziu o potencial produtivo das 
lavouras”, explica o gerente de Acom-
panhamento de Safras da Companhia, 
Rafael Fogaça.

Outra importante cultura, o al-
godão já está semeado em cerca de 
79,6% da área destinada ao cultivo do 
grão. A expectativa é que a produção 

cresça próximo a 15%, chegando a 6,6 
milhões de toneladas. Esse crescimen-
to reflete não só o aumento da área 
cultivada, bem como das condições cli-
máticas favoráveis à semeadura, ger-
minação e desenvolvimento vegeta-
tivo, assim como a semeadura dentro 
da correta janela de plantio. Apenas a 
pluma da fibra deve registrar uma pro-
dução de 2,71 milhões de toneladas.

MERCADO

Neste levantamento, a Conab 
manteve a estimativa de exportações 
de algodão com crescimento de 2,5%, 
em relação ao último ano, esperan-
do que seja alcançado um volume de 
2,05 milhões de toneladas. Por outro 
lado, houve um corte de 10,3% nos 
embarques previstos para a soja em 
relação ao boletim divulgado em ja-
neiro. Com a quebra da safra na re-
gião Sul, a nova estimativa é que as 
exportações da oleaginosa atinjam 80 
milhões de toneladas. 

Já para o milho, na safra 2020/21, 
no acumulado de fevereiro a janeiro 
foram exportadas 20,8 milhões de 
toneladas, enquanto que as impor-
tações fecharam o ano safra em 3 
milhões de toneladas. Com isso, os 
estoques finais estimados para o ciclo 
passado resultaram num total de 8,8 
milhões de toneladas. Para a tempo-
rada 2021/22, diante do aumento da 

produção e de uma moeda doméstica 
desvalorizada, a Conab estima que 35 
milhões de toneladas serão exporta-
das. Além disso, a Conab espera que 
o estoque final no atual ciclo seja de 
10 milhões de toneladas, valor 14,5% 
superior ao estimado para a safra 
2020/21. A recuperação ocorre em 
função da expectativa de uma boa se-
gunda safra de milho no Brasil.

Quanto ao trigo, a previsão é que 
os estoques de passagem fechem o 
ano em 180 mil toneladas, volume 
superior ao que foi observado na 
safra 2020/21, porém com redução 
em relação ao último levantamento, 
quando se previa a finalização do ano 
safra em julho com 280 mil toneladas 
de estoques de passagem.

Em relação aos preços dos pro-
dutos nas principais praças ob-
servou-se, no mês de janeiro em 
comparação com dezembro, certa 
estabilidade nas cotações de arroz 
no Rio Grande do Sul, com ligei-
ra queda de 0,1%. Preços estáveis 
também para o trigo no Paraná. Em 
contrapartida, o feijão preto no es-
tado paranaense e o feijão cores em 
São Paulo registraram alta de 20% 
nas cotações. No Mato Grosso, alta 
para milho, soja e algodão em 10,5%, 
7,6% e 6,7% respectivamente. A ole-
aginosa também apresentou preços 
mais elevados em 5,5% no PR.
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Consumo de carne no mundo: 
Brasil é terceiro lugar
Estudo revela que o Brasil fica atrás somente dos Estados Unidos 
e Argentina no ranking mundial

Com a alta recente da inflação, o 
preço da grande maioria dos produtos 
aumentou significativamente. A carne 
foi um dos itens que tiveram um dos 
maiores aumentos, só nos últimos 12 
meses teve um aumento de 22%.

Porém, mesmo com os preços mais 
altos, o Brasil ainda é um dos princi-
pais consumidores de carne do mun-
do, em média são consumidos 24,6kg 
per capita num período de um ano.

É que revela um estudo realizado 
pela plataforma CupomValido.com.br 
com a OCDE sobre o consumo de car-
ne nos principais países.

Foram considerados 2 tipos de 
proteínas: carne bovina e vitelo.

Ao considerar todos os países, o 
Brasil fica somente atrás dos Estados 
Unidos e Argentina, com 26,1kg/capi-
ta e 36,9/capita, respectivamente.

MAIS RIQUEZA, MAIS CARNE

Nos últimos 50 anos o consumo 
de carne aumentou mais de cinco ve-
zes. E segundo a projeção realizada 
pelo estudo, a expectativa é que na 

média o consumo de carne aumente 
ano após ano, atingindo a marca de 
43,7 kg/capita em 2030.

O aumento do consumo de carne 
está relacionado à melhora no padrão 
de vida e a urbanização da população - 
que faz com que haja uma mudança no 
estilo de dieta, e favoreça o aumento do 
consumo de proteína de origem animal.

O aumento populacional, também é 
uma razão para o aumento do consumo 
de carne - em 1960 havia 3 bilhões, e 
hoje 7,9 bilhões de pessoas no mundo.

No caso da Argentina, é um dos pou-
cos países que o consumo tem caído sig-
nificativamente ano após ano. Apesar de 
ainda ser o país que mais consome car-
ne no mundo, em 1990 o país já chegou 
a consumir 40% a mais que os valores 
atuais. A crise econômica que país tem 
enfrentado nos últimos anos é um dos 
fatores pela diminuição do consumo.

Na ponta oposta, a Índia é o país 
que menos consome carne no mundo 
- apenas 0,5 kg/capita no ano. Neste 
caso, a tradição e a religião do país 
são algumas das explicações pelo bai-
xo consumo de carne.

Confira o infográfico completo:
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Nos últimos dois anos o aumen-
to nos preços de diversos produtos 
impactou fortemente o bolso do 
consumidor final. Segundo dados 
do “Estudo Sobre Variação de Pre-
ços dos Produtos na Pandemia”, re-
alizado pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), 
o aumento real dos preços está mui-
to acima da inflação oficial. O estudo 
analisou 40 produtos entre os meses 
de março de 2020 e outubro de 2021, 
e foi constatado que a média de varia-
ção de preços foi de 41,97%, ou seja, 
29,44% acima da inflação oficial, que 

de acordo com o IBGE foi de 12,53%.

O produto que teve a maior va-
riação de preço foi a carne bovina 
(kg), com um aumento de 146,23%, 
o que representa uma diferença de 
133,70% em relação à inflação. “Na 
primeira edição deste estudo o vilão 
era o arroz, na época com uma va-
riação de preço de 129.07%, agora 
temos a carne bovina como desta-
que de crescimento dentre os itens 
pesquisados. Os sucessivos aumen-
tos nos preços mostram que a infla-
ção sentida no bolso dos brasileiros 

quando vão às compras está muito 
acima da oficial, ainda mais se consi-
derarmos que apenas quatro dos 40 
produtos tiveram uma variação de 
preço menor que o IPCA”, destacou o 
presidente executivo do IBPT, Dr. João 
Eloi Olenike. 

Além da carne, os produtos que 
apresentaram uma diferença signi-
ficativa nos preços foram farinha de 
mandioca (kg), com 102,40%; o pa-
pel higiênico (rolo), com 89,16%; o 
açúcar (kg), com 77,68%; a água mi-
neral (lt), com 73,18% e a argamassa 

Carne bovina: Preço aumentou 
133,70% acima da inflação oficial, 
segundo estudo do IBPT
Aumento real dos preços de 40 produtos analisados foi de 41,97%, 
o que representa 29,44% acima da inflação oficial do período
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(20 kg), com 60,18%. Apenas quatro 
itens pesquisados ficaram com a va-
riação de preço menor que o IPCA do 
período, são eles a cueca (un) com 
-2,43%; a sandália (un), com -5,69%; 
o caderno 10 matérias (un), com 
-1,62%; e a caneta esferográfica (un), 
com -6,72%.

Na tabela a seguir é possível ob-
servar todos os produtos analisados, 
a variação de preço e a diferença em 
relação à inflação oficial do período. 

O estudo foi feito com base na va-
riação dos preços entre os meses de 
março de 2020 e outubro de 2021, 
comparando com a inflação oficial, 
o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), calculado e 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que foi 
de 12,53% no período.

Para obter o valor dos produtos 
o IBPT utilizou a base de dados do 
aplicativo Citizen e sites de venda de 
produtos on-line. O Citizen é um apli-
cativo desenvolvido pelo IBPT para 
auxiliar no controle de gastos e cons-
ciência tributária. Por meio do aplica-
tivo, que é gratuito e está disponível 
para Android e IOS é possível escane-
ar notas fiscais e analisar o volume de 
compras, além disso, após seis meses 
de uso constante o aplicativo identifi-
ca a inflação do usuário.

O Instituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação (IBPT) foi funda-
do em 1992, com o objetivo inicial de 
congregar estudiosos das ciências jurí-
dica, contábil, social e econômica para 
debater sobre temas relacionados ao 
planejamento tributário. Desde sua 
fundação, o IBPT se dedica ao estudo 
do complexo sistema tributário no 
país, sendo reconhecido pela adoção 
de uma linguagem clara e precisa à 
sociedade sobre a realidade tributá-
ria brasileira. O IBPT também lançou 
bases e fundamentos para viabilizar a 
lógica da transparência fiscal, promo-
vendo conscientização tributária.
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O déficit de US$ 8,1 bilhões de 
janeiro último veio em linha bem 
com a mediana das expectativas dos 
analistas de acordo com a Agência 
Estado, em US$ 8,0 bilhões. A balan-
ça comercial de bens registrou défi-
cit de US$ 1,5 bilhão e não registrou 
valores expressivos referentes ao 
Repetro. A conta de renda primária 
registrou déficit de US$ 5,4 bilhões, 
com pagamento de juros de US$ 2,9 
bilhões (-25,5% YoY) e remessas de 
lucros e dividendo de US$ 2,5 bilhões 
(+129,0% YoY). 

No mês de janeiro, os números 
da conta corrente melhoraram. A ba-
lança comercial voltou a ter superávit 
(US$ 3,5 bilhões). Em renda primária, 
as remessas de lucros e dividendos 

totalizavam -US$ 529 milhões, en-
quanto os gastos com juros somavam 
-US$ 1,034 bilhão. As projeções preli-
minares do BC apontam para um défi-
cit em transações correntes próximo 
a US$ 2,6 bilhões para fevereiro. O 
mercado financeiro projeta um déficit 
em 2022 em torno de US$ 38 bilhões. 

O Investimento direto no país 
(IDP) foi positivo, em +US$ 4,7 bi-
lhões em janeiro, sendo +US$ 4,4 
bilhões em participação no capital 
e US$ 0,3 bilhão em operações in-
tercompanhia. O IDP acumulado em 
doze meses atingiu US$ 47,6 bilhões 
e cobre com folga o déficit em con-
ta corrente do mesmo período (US$ 
27,7 bilhões). Em fevereiro, os inves-
timentos diretos no país devem ficar 

próximos a US$ 10,0 bilhões, de acor-
do com o BC, sendo que até o dia 18/
fevereiro, o IDP totalizava US$ 8,851 
bilhões. Para o ano, projeta-se um flu-
xo de IDP em torno de US$ 86 bilhões. 

Os investimentos externos em ati-
vos financeiros brasileiros somaram 
US$ 4,8 bilhões em janeiro, sendo: 
Renda Fixa (RF local): US$ 3,5 bi-
lhões; Ações e fundos: US$ 2,2 bilhões 
e Renda Fixa no exterior ficou nega-
tiva em US$ 0,9 bilhão. Os brasileiros 
repatriaram US$ 56 milhões de seus 
investimentos em carteira no exte-
rior. No mês de fevereiro, o fluxo de 
investimentos externos segue forte: 
+2,7 bilhões, com destaque para o 
mercado acionário que já atraiu qua-
se US$ 5 bilhões. 

Investimentos no país voltaram a 
crescer e atingiram US$ 47,6 bilhões 
no acumulado de doze mês
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Brasil: Atividade industrial caiu no primeiro 
mês de 2022, aponta pesquisa da CNI
A utilização da capacidade instalada, a produção e o emprego caíram entre 
dezembro e janeiro. Otimismo dos empresários segue moderado

A atividade industrial iniciou 
2022 seguindo a tendência de de-
saceleração do segundo semestre 
do ano anterior. A informação é da 
Sondagem Industrial, da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). De 
acordo com a pesquisa, a utilização 
da capacidade instalada, a produção e 
o emprego recuaram de dezembro de 
2021 para janeiro de 2022.

 “O resultado do mês é uma con-
tinuidade do que já vinha aconte-
cendo. Dificuldades na produção por 
conta do problema nas cadeias de 
suprimentos e demanda mais fraca, 
por conta da incerteza da economia, 

desocupação ainda elevada e a perda 
do poder de compra das famílias por 
conta da inflação” explica o gerente 
de Análise Econômica da CNI, Marce-
lo Azevedo.

O índice de evolução da produção 
manteve-se em 43,1 pontos, resulta-
do que está abaixo da linha divisória 
que indica queda ou crescimento da 
produção. O índice de janeiro é pra-
ticamente o mesmo de dezembro de 
2021 e reforça a tendência de queda 
da produção industrial. 

O emprego industrial também 
recuou no primeiro mês deste ano. O 

índice de evolução do número de em-
pregados alcançou 48,8 pontos em ja-
neiro, o que representa queda já que 
o índice ficou abaixo da linha divisó-
ria de 50 pontos, que separa queda de 
alta do emprego.

As expectativas dos empresários 
seguem otimistas em fevereiro de 
2022, mas, assim como em janeiro, o 
otimismo é relativamente moderado. 
Todos os resultados seguem acima da 
linha de 50 pontos, o que indica expec-
tativa de crescimento nos próximos 
seis meses. Contudo, todos os índices 
estão entre os menores para meses de 
fevereiro dos últimos três anos.
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O primeiro trimestre deste 
ano servirá de teste para a 
difícil recuperação de perdas 
no mercado financeiro em 
relação a 2001. Ao encerrar 
o ano passado na faixa de 
10%,  a inflação derrubou 
a rentabilidade de todos os 
ativos financeiros mesmo 
com a taxa Selic tendo subi-
do de 2% ao ano para 9,25% 
ao ano no período.

Neste ano, o maior desafio 
para se conseguir alguma 
rentabilidade ou perdas 
menores está posto para os 
investidores em cadernetas 
de poupança, a tradicional e 
mais popular forma de inves-
timentos. As cadernetas de-
vem render cerca de 6,17% 
ao ano correspondente a 
0,5% fixo ao mês mais a TR. 
Essa rentabilidade líquida 
mal supera a inflação anual 
prevista pelo boletim Focus 
do Banco Central (BC) em 
5,56% para este ano e com 
tendência de alta. E perde 
para atual Selic de 10,75% 
ano com previsão de alcan-
çar 12,25% no final de 2022 
segundo aquela pesquisa do 
BC realizada junto às 100 
principais instituições finan-
ceiras.

Essa disparidade entre a re-
muneração da poupança e 
a taxa Selic deve estimular 
a busca na renda fixa pelos 
Certificados de Depósitos 
Bancários (CDBs) e os fundos 
de investimentos financeiros 

DI, os que acompanham a 
alta dos juros. Os títulos do 
Tesouro Direto que acompa-
nham a inflação e a taxa Selic 
são outras opções a conside-
rar. É preciso ficar atento ao 
melhor período de resgate 
antes do vencimento.

Os investidores devem ficar 
atentos nessas opções às pe-
sadas alíquotas do Imposto 
de Renda (até 22% nas apli-
cações por seis meses). Nos 
fundos de investimentos fi-
nanceiros ainda ocorre de seis 
em seis meses, o acerto do IR 
denominado “come cotas”.

A alta expressiva da Selic nos 
últimos meses vem comba-
tendo a inflação, mas sem 
eficácia elevada. O tradicio-
nal instrumento de política 
monetária não consegue 
conter a pressão dos pre-
ços dos combustíveis e dos 
principais produtos de con-
sumo obrigatório. O barril 
do petróleo alcançou a faixa 
de US$ 90,00 e pode superar 
a faixa de US$ 100,00. O re-
flexo é imediato nos custos 
do transporte das principais 
mercadorias feito principal-
mente por rodovias.

DÓLAR ALIVIOU

Ao recuar para menos de R$ 
5,20 na segunda quinzena de 
fevereiro, o dólar comercial 
aliviou um pouco os preços 
dos combustíveis e de pro-
dutos que têm seus preços 

internos influenciados pelas 
commodities cotadas na mo-
eda norte-americana.

Ao sair da renda fixa e pou-
pança em busca de maior 
rentabilidade, o investidor 
enfrenta outros grandes de-
safios formados pela conjun-
tura econômico-financeira e 
política tanto interna como 
externa.

FUNDOS

Os fundos de ações, multi-
mercados e imobiliários são 
algumas das opções mais 
analisadas.

Os fundos de ações são a 
entrada na bolsa de valores 
brasileira, a B3, para os in-
vestidores de pequeno porte. 
Os fundos de ações de baixo 
risco em geral aplicam nos 
papéis da carteira do Ibo-
vespa com boas perspectivas 
de rentabilidade. Atualmen-
te são as ações de bancos e 
companhias exportadoras. O 
Ibovespa com sua carteira de 
93 ações recupera um pouco 
em 2022 as perdas do ano 
passado. Mesmo assim, mal 
consegue superar a faixa dos 
110 mil pontos.

PERIGO DOS GASTOS

No cenário interno, a expec-
tativa de elevação dos gastos 
públicos com a proximidade 
das eleições chega a supe-
rar as eventuais declarações 

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

A difícil recuperação de perdas



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS2 6 EDIÇÃO 301MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

fora de contexto do presi-
dente Bolsonaro e do minis-
tro Paulo Guedes.

O presidente do BC, Roberto 
Campos Neto declarou que 
a liderança do ex-presidente 
Lula nas pesquisas de candi-
datos à Presidência da Repú-
blica não assusta ao mercado. 
Mas o teste principal a este 
respeito ocorrerá com a for-
mação da equipe econômica 
preliminar do Lula e as linhas 
dos planos do candidato da 
oposição. Ainda deve ser con-
siderado o histórico do candi-
dato Lula que fala uma coisa 
e faz outra. Na sua primeira 
eleição, o dólar disparou e 
depois de se acomodou quan-
do ele chamou por exemplo 
Henrique Meirelles para o 
BC, Roberto Rodrigues para 
o Ministério da Agricultura e 
o Palocci para o Ministério da 
Fazenda. Convocou lideranças 
de mercado para um governo 

supostamente de “esquerda”.

Quanto aos fundos multi-
mercado, é preciso analisar 
bem a formação de suas 
carteiras quanto ao percen-
tual de risco. Podem ocorrer 
ganhos mais expressivos do 
que os da renda fixa quanto 
perdas também.

Nos fundos imobiliários, os 
corretores só ressaltam as 
vantagens quanto ao aluguel 
tradicional de imóveis. Não 
abordam que o baixo cresci-
mento deste ano – do PIB pre-
visto para 0,30% segundo o 
boletim Focus, ou menos ain-
da segundo grandes bancos 
– reduz a procura de imóveis 
comerciais para alugar. Em 
São Paulo, como em todos o 
País, sobram imóveis comer-
ciais para aluguel. Antes de 
aplicar num fundo imobiliário 
é preciso uma análise acurada 
de sua carteira de imóveis.

INFLAÇÃO NOS EUA

No cenário externo, a inflação 
recorde 7,5% ao ano alcança-
da pelos EUA preocupa. Pode 
obrigar o FED, o banco central 
norte-americano, a elevar os 
juros acima do previsto. A ren-
tabilidade maior dos títulos 
americanos provoca no mundo 
todo a maior busca por aqueles 
investimentos. E a redução de 
investimentos em países menos 
desenvolvidos. Mesmo assim, o 
boletim Focus mantém em US$ 
60 bilhões, a previsão de entra-
da de investimentos externos 
diretos no Brasil neste ano.

O superávit de US$ 63,53 bi-
lhões na balança comercial 
para este ano pelo boletim 
Focus é outro fator de tran-
quilidade no câmbio. O dólar 
tem condições de terminar o 
ano na faixa de R$ 5,50 se-
gundo o Focus. E cair para R$ 
5,45 no próximo ano.
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Faculdade de Direito da USP ganha 
fundo endowment para financiamento 
de projetos e melhorias   
Fundo Sempre Sanfran usará valores doados para projetos estratégicos que 
melhorem a qualidade de ensino, a equidade de acesso e infraestrutura da faculdade  

Desde o dia 17 de fevereiro últi-
mo, a Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, da Universidade de 
São Paulo (“FDUSP”), passa a contar 
com um novo fundo de sustentabi-
lidade institucional e financeira, o 
Sempre Sanfran. O fundo de endo-
wment visa retribuir à sociedade as 
contribuições que ela proporciona, 
promovendo estabilidade e previsi-

bilidade na geração de rendimentos 
livres para investimentos voltados à 
instituição. O objetivo é oferecer su-
porte para a continuidade da educa-
ção de qualidade da universidade.  

  Os valores de doações arrecada-
dos pelo fundo endowments serão 
destinados a melhorias a médio e lon-
go prazo à faculdade, oferecendo apoio 

financeiro a diversos tipos de projetos, 
tanto estruturantes como estratégicos, 
que contribuam para a qualidade de 
ensino, da infraestrutura da FDUSP e, 
ainda, que viabilizem projetos que tor-
nem a faculdade mais inclusiva.  

As iniciativas incluem o ofereci-
mento de bolsas de pesquisa, recur-
sos a programas já existentes ou que 
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venham a ser criados com essa fina-
lidade, e que viabilizem dedicação à 
atividade acadêmica. Também haverá 
a criação de think tanks que desen-
volvam projetos voltados para o estu-
do e pesquisa de temas jurídicos que 
contribuam para o aprimoramento da 
Justiça no Brasil. Além de bolsas de 
estudo, incentivo à pesquisa acadêmi-
ca, atividades que possam colaborar 
para a inserção no mercado de traba-
lho de alunos que entram por cotas, 
apoio para aulas de idioma e outras 
atividades que ajudem na formação 
prática do aluno.  

As ações também serão voltadas 
para melhorias na infraestrutura da 
faculdade, como a aquisição de equi-
pamentos, consertos e manutenção 
em salas e instalações, recuperação 
do patrimônio histórico e investimen-
tos na Biblioteca (ex: computadores, 
mobiliários, assinaturas de platafor-
mas digitais e de livros etc). Outros 
projetos também podem ser propos-
tos por fundadores ou terceiros.  

Para Bárbara Rosenberg, uma das 
conselheiras do fundo, “tem valor 
muito especial poder retribuir à Fa-
culdade as tantas oportunidades que 
ela proporciona aos que passaram 
pelo Largo São Francisco. Estamos 
muito entusiasmados com os proje-
tos de pesquisa e extensão, de infra-
estrutura e de inclusão que o Fundo 
poderá viabilizar".  

A Faculdade de Direito da USP foi 
contemplada recentemente com o 
prêmio de “Boas práticas de preser-
vação do Patrimônio Cultural”, conce-
bido pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), o 
que mostra o empenho da Faculdade 
em fazer as obras necessárias para o 
uso diário e, ao mesmo tempo, prepa-
rar o Prédio Histórico para o futuro, 
com o cuidado de preservar o patri-
mônio nacional. O prêmio do CAU é 
o coroamento de todo um longo pro-
cesso de cuidado com o Patrimônio 
Histórico das Arcadas e sempre tem 
espaço para melhorias.  

“O Fundo é mais um passo para tor-
nar efetivo o vínculo que temos com as 
Arcadas, convertendo o espírito frans-
ciscano em ações concretas em prol 
de alunos e da Faculdade”, diz Floriano 
Peixoto de Azevedo Marques Neto, di-
retor da Faculdade de Direito da USP.  

Para o estudante do curso de Di-
reito na Faculdade de Direito da USP 
(FDUSP) André Cozer dos Santos, 
a iniciativa é extremamente impor-
tante e necessária. “Venho de uma 
cidade do interior do Espírito San-
to. Sem dinheiro para bancar cursos 
pré-vestibulares, estudei sozinho em 
casa, conseguindo ser aprovado em 
segundo lugar na FDUSP dentro das 
vagas do SiSU destinadas às pesso-
as PPI e oriundas de escola pública. 
Desde que cheguei em São Paulo, em 
2019, fui participante de diversos 
programas de permanência estudan-
til sem os quais me manter na FDUSP 
teria sido impossível. Sou morador da 
Casa do Estudante do Largo de São 
Francisco, o que me fornece residên-
cia gratuita durante todo o período da 
graduação. Dos auxílios financeiros, 
alimentares e acadêmicos, fui benefi-
ciário dos programas PPE (Programa 
de Permanência Estudantil), Instituto 
Semear, PPDA (Projeto de Promoção 
à Dedicação Acadêmica), PAPFE (Pro-
grama de Apoio à Permanência e For-
mação Estudantil), Programa Adote 
um Aluno e Projeto Incluir Direito”.  

  Para ele, o Fundo Sempre San-
fran poderá tornar o ambiente uni-
versitário da FDUSP ainda mais 
acolhedor para todos os estudantes, 
principalmente aqueles que, como 
ele, precisam de auxílio especial para 
se manterem na Universidade. Segun-
do ele, a ideia de que os antigos alu-
nos possam ajudar no fortalecimento 
de um ambiente estudantil profícuo 
e inclusivo já é um sucesso, vide que 
essa é a base de vários dos programas 
que participei. “A chegada do Fundo 
Sempre Sanfran é, portanto, mais um 
grande passo em direção à uma uni-
versidade mais inclusiva e, principal-
mente, de excelência mundial.”  

AS DOAÇÕES  

Nesta fase de lançamento, o fun-
do oferece a possibilidade de que os 
100 primeiros que se comprometam 
a doar o valor correspondente ao 
custo da Faculdade no prazo de cinco 
anos, sejam considerados fundadores 
do Sempre Sanfran. O valor pode ser 
doado em uma única contribuição 
ou parcelado ao longo de cinco anos. 
Igualmente poderão ser doados ou-
tros valores, inclusive menores, per-
mitindo aos doadores contribuir com 
a formação do lastro patrimonial ou 
projetos específicos.  

Com regras claras sobre investi-
mentos do valor e controles rígidos 
sobre os valores e aplicações, o Sem-
pre Sanfran conta com um Conselho 
de Administração, um Conselho Fis-
cal autônomo e terá gestão profissio-
nal de recursos.  

Desde sua fundação, a Faculdade 
de Direito da Universidade de São 
Paulo, reconhecida como a princi-
pal e mais importante instituição de 
ensino de Direito do País, tem como 
diretriz oferecer excelência de ensi-
no superior aos que ingressam nos 
seus cursos de Graduação e Pós-
-Graduação. 

Sua missão é formar pensadores, 
dentre os 2400 estudantes que fre-
quentam hoje as famosas “Arcadas”.  

Instituída no Brasil por volta de 
1827, mesmo ano da criação dos Cur-
sos Jurídicos no país, a faculdade é a 
mais antiga escola de Direito brasilei-
ro, ocupando lugar de destaque entre 
as 50 melhores faculdades do mun-
do no ranking “QS World University 
Ranking by Subject. 

O acervo da Biblioteca da faculda-
de e seu prédio ainda são guardiões 
da história político-jurídica do Brasil.  

Mais informações sobre o fun-
do e doações estão disponíveis no 
site sempresanfran.org.br
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Papéis de empresas brasileiras se destacam 
entre as mais negociadas em janeiro
Levantamento realizado pela Stake, de um lado, o Nubank vê queda 
em suas ações, do outro, a Vale sente os impactos da alta do minério

Em um mês marcado pela queda das 
bolsas nos Estados Unidos e a disparada 
da volatilidade nos mercados americanos, 
investidores brasileiros aproveitaram a 
baixa das cotações para adquirir ações de 
tecnologia, é o que aponta o levantamen-
to realizado pela fintech Stake, plataforma 
que conecta pessoas de diferentes países 
ao mercado de ações americano. No últi-
mo mês, duas companhias brasileiras se 
destacaram: Nubank e Vale. 

“Dentre as primeiras posições das 
ações mais negociadas por brasileiros nas 
bolsas americanas, vemos os papéis da Al-
phabet, holding detentora do Google, que 
disparou depois que a companhia divulgou 
os resultados do quarto trimestre de 2021. 
Quem não teve a mesma sorte foram os 
compradores da Tesla, já que mesmo após 
divulgar um balanço extraordinário, a com-
panhia rebaixou o seu guidance para 2022 
por acreditar que a crise logística deve per-
sistir e impactar sua receita durante o ano”, 
avalia Rodrigo Lima, analista de investimen-
tos e editor de conteúdo da Stake.

Ainda segundo o ranking de ações 
mais negociadas de janeiro, as brasileiras 
ganharam destaque. A primeira é o alto vo-
lume de negociação das ações do Nubank, 
cujas ações caem mais de 33% desde o 
seu IPO em dezembro, perdendo o posto 
de maior banco da América Latina. Com 
isso, alguns brasileiros aproveitaram as 
cotações mais baixas para ir às compras 
enquanto outros desistiram do case e ze-
raram suas posições. 

“Outro caso curioso foi notar que os 
ADRs da Vale estavam entre os dez ativos 
mais negociados do mês, o que mostra 
que muitos brasileiros já estão utilizan-
do a plataforma da Stake para consolidar 
seus investimentos. O grande volume de 
negociação das ações da mineradora é 
explicado pela alta do minério de ferro, 
que impulsionou o preço das ações da 
companhia”, avalia o especialista.

OS ETFS MAIS NEGOCIADOS  
PELOS BRASILEIROS

Em relação aos ETFs mais negociados 
dentro da plataforma, o brasileiro mante-
ve sua procura por investimentos imobi-
liários nos EUA por meio dos REITs. Não 
à toa, foi observado um grande volume 
de negociações do REIT Vanguard ETF 
(VNQ), que lidera o ranking de ETF mais 
negociados por brasileiros em janeiro. “É 
possível que a atual incerteza regulatória 
do investimento em fundos imobiliários no 
Brasil tenha aumentado o interesse dos bra-
sileiros nesse tipo de ativo”, pontua Lima. 
Além disso, vemos o interesse em dividen-
dos por meio dos ETFs S&P 500 Dividend 
Aristocrats Proshares (NOBL), que investe 
nas maiores pagadoras de dividendos do ín-

dice S&P 500; e do Global X SuperDividend 
ETF (SDIV), que escolhe as maiores pagado-
ras de dividendos de todo o planeta.

Também com o aumento da volatili-
dade em Wall Street, os brasileiros utili-
zaram instrumentos sofisticados para lu-
crar mesmo nos momentos de queda das 
bolsas. Isso é observado no alto volume de 
transações do ProShares Ultra VIX Short-
-Term Futures ETF (UVXY), que replica o 
VIX, índice de volatilidade da bolsa de op-
ções de Chicago (CBOE) com alavancagem 
de 1,5x, bem como no alto volume de nego-
ciações do ProShares UltraPro Short QQQ 
(SQQQ), que aposta na queda do índice da 
Nasdaq-100 com alavancagem de 3x, isso 
é, se o índice da Nasdaq cai -2%, o fundo 
sobe +6% e vice-versa.

Ranking de Janeiro

 Ações ETFs 

1º  Apple, Inc. (AAPL) REIT Vanguard ETF (VNQ)

2º Tesla, Inc. (TSLA) ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)

3º Microsoft Corporation (MSFT) Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)

4º Meta Platforms Inc (FB) S&P 500 Vanguard ETF (VOO)

5º Coca-Cola Company, The (KO) Global X SuperDividend ETF (SDIV)

6º NU HOLDINGS LTD. (NU) Core S&P 500 iShares ETF (IVV)

7º Amazon.com Inc. (AMZN) Global X Uranium ETF (URA)

8º Walt Disney Company, The (DIS) S&P 500 Dividend Aristocrats Proshares (NOBL)

9º Alphabet Inc. - Class A Shares (GOOG) Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD)

10º  Vale S.A. (VALE) ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

Fundada em 2017 na Austrália, a Stake é uma plataforma que conecta pessoas que estão fora dos EUA ao mercado de 
ações americano, levando a todos as oportunidades de Wall Street de forma rápida e descomplicada. 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 mínimo 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 qualquer ação. 
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A idwall - regtech especializada 
em soluções integradas e inteligentes 
de onboarding digital - divulgou hoje, 
durante o idsummit, o Ranking de 
Onboarding Digital 2021, que analisa 
o mercado de onboarding das insti-
tuições financeiras e a avaliação dos 
usuários nos processos de cadastro e 
abertura de contas.

O estudo, realizado em parceria 
entre a idwall e a Cantarino Brasi-
leiro, identificou as preferências dos 
brasileiros ao se cadastrar em uma 
instituição financeira e o que faz os 
usuários terem uma boa experiência 
nos aplicativos dos bancos.

Nele, foi revelado que existem 
mais de 250 milhões de contas digi-
tais abertas no Brasil, o que supera o 
número de habitantes do país, e pelo 
menos 115 milhões delas foram aber-
tas entre janeiro e setembro de 2021. 
A porcentagem de pessoas que pos-
suem ao menos uma conta em bancos 
digitais é de 60%.

Além disso, a pesquisa mostrou 
que a maioria das pessoas (64% em 
2021) tem contas tanto em bancos 
tradicionais quanto em bancos digi-
tais, indicando a evolução constante 
desse número, que era de 59,1% em 
2020 e 40,5% em 2019. Também 

houve um aumento no número de 
pessoas que usam um banco digital 
como sua conta principal: 37% dos 
entrevistados em 2021, contra 21% 
em 2020, o que pode estar relaciona-
do à crescente bancarização da popu-
lação, além da intensificação do mo-
bile banking, que levou os usuários a 
priorizarem instituições com tarifas 
menores, processos de cadastro mais 
fáceis e leque de serviços mais amplo.

Outro dado importante é que 
75,8% dos brasileiros estão dispostos 
a trocar um banco convencional por 
um digital e mais de 75% dos entre-
vistados priorizam o ambiente digital 

Brasil supera a marca de 250 milhões 
de contas digitais
Pesquisa da regtech revelou que 75,8% dos brasileiros estão dispostos a trocar 
um banco convencional por um digital, além de suas instituições favoritas
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para a abertura de conta. Entre os 
principais motivos elencados estão 
melhores tarifas e serviços, e menor 
burocracia neste processo. 

O número médio de instituições 
utilizadas por indivíduo também au-
mentou, passando de 2,1, em 2019, 
para 3,2 em 2020 e para 3,9 no ano 
passado. A pesquisa descobriu que, 
quanto maior a renda e o nível de es-
colaridade, mais contas a pessoa ten-
de a abrir.  Das 10 instituições mais 
usadas, todas contam com a possibi-
lidade de abertura e encerramento de 
conta 100% digital. 

RANKING DE  
ONBOARDING DIGITAL

No Ranking de Onboarding Di-
gital 2021, o processo de cadastro e 
onboarding de 41 instituições foi ava-
liado com base em opiniões de usuá-
rios reais, e concedeu prêmios para as 
empresas que se destacaram em três 
categorias: Challenger Banks (bancos 
nascidos digitais), Bancos (empresas 
mais tradicionais) e Carteiras Digitais 
(Wallets). Os ganhadores foram Nu-
bank, Banco Bari e PicPay, respecti-
vamente.

Conduzida entre 17/11 e 13/12 
de 2021, a pesquisa foi realizada total-
mente online com mais de 2 mil entre-
vistas feitas com pessoas de todo o país, 
e comprovou que o onboarding impac-
ta diretamente o interesse de um indi-
víduo em permanecer em uma institui-
ção financeira: os usuários que deram 
8 ou mais pontos em uma experiência 
de cadastro estão 129% mais propen-
sos a continuar como clientes. Já os que 
deram notas 9 ou 10 têm 663% mais 
chances de seguir na instituição.

“Em média, 2021 teve mais de 315 
mil contas 100% digitais abertas por 
dia. Em um cenário tão competitivo e 
distribuído, a jornada do usuário se 
torna essencial para adquirir escala-
bilidade e bons resultados. Tudo isso 
começa no onboarding, ele é a primei-
ra etapa dessa relação, e as evidências 
mostram que os players com as me-
lhores experiências conseguem adqui-
rir e fidelizar mais clientes. Por isso, é 
fundamental oferecer a melhor expe-
riência possível, usando a tecnologia 
para entregar praticidade, facilidade 
e segurança, gerando novas oportuni-
dades de negócios e construindo rela-
ções de confiança", diz Felipe Penido, 
Head de inteligência da idwall.

INSTITUIÇÕES MAIS UTILIZADAS

Entre os entrevistados, o Nubank é 
a instituição mais utilizada, superando 
a Caixa Econômica Federal em quanti-
dade de usuários. As carteiras digitais 
também ganharam força, com o PayPal 
ficando em terceiro lugar (à frente do 
Itaú, Banco do Brasil e Bradesco) e o 
Mercado Pago consolidando sua posição 
em sétimo lugar, à frente do Santander.

A idwall é tida como referência 
de mercado em soluções integradas 
e inteligentes de onboarding digital, 
agilizando o processo de validação de 
identidade e ajudando as empresas a 
cumprirem as normas de compliance. 
Fundada em 2016 por Lincoln Ando 
e Raphael Melo, a regtech visa criar 
relações de confiança para a era di-
gital automatizando os processos de 
cadastro e evitando fraudes em em-
presas por meio de ferramentas como 
Background Check, OCR de documen-
tos, Face Match e o app de identida-
de digital MeuID. Em cinco anos, já 
recebeu mais de R$ 260 milhões em 
investimentos. Em 2020, foi incluída 
pelo segundo ano na lista brasileira 
de Great Places to Work e pela quinta 
vez no 100 Startups To Watch.
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Usina Coruripe conclui primeira 
emissão "bond" no exterior e abre nova 
perspectiva para o setor
Companhia captou US$ 300 milhões em bônus (bonds) com vencimento em cinco anos 
e juros mais baixos que a taxa Selic; operação marca reabertura do mercado financeiro 
internacional para o setor sucroenergético brasileiro

A Usina Coruripe, uma das maio-
res do setor sucroenergético do país, 
concluiu no dia 7 de fevereiroúltimo a 
emissão de US$ 300 milhões (cerca de 
R$ 1,59 bilhão) em títulos de renda fixa 
no exterior (bonds), com juros de 10% 
ao ano. A transação marca a entrada 
da companhia no mercado de capitais 
internacional e representa uma evolu-
ção na estrutura de liquidez, a partir do 
alongamento de parte da dívida atual 
para um período de cinco anos.

A operação foi coordenada pelos 
bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, 
BTG Pactual e Citigroup. XP e San-
tander participaram como "joint 
bookrunner".

A Coruripe tem tradição na 
emissão de títulos no Brasil, onde já 
efetuou quatro captações de CRAs 
(Certificados de Recebíveis do Agro-
negócio), e agora estreia no merca-
do externo. "Os investidores inter-
nacionais reconheceram os valores 
da companhia e a evolução da nossa 
eficiência operacional nos últimos 
anos", comenta o presidente da Usina 
Coruripe, Mario Lorencatto.

Ele ressalta que a empresa se-
gue investindo em melhorias opera-
cionais e em técnicas avançadas de 
cultivo, irrigação e manejo, além de 
priorizar os altos níveis de eficiência 
nas plantas industriais. "Com isso, 
temos alcançado excelentes resulta-
dos: durante a safra 2020/2021, ob-
tivemos um faturamento de R$ 3,16 
bilhões, o que representou um cres-
cimento de 28,9% em relação à safra 

2019/2020." O lucro líquido alcan-
çou o valor de R$ 338,3 milhões, um 
aumento de 331,9% na comparação 
com o período anterior. "Para o ano 
de 2022, queremos continuar a de-
senvolver as atividades da empresa 
com sustentabilidade, de forma a ge-
rar valor para acionistas, colaborado-
res e sociedade", afirma o presidente.

O diretor-financeiro da compa-
nhia, Thierry Soret, explica que a es-
treia no mercado internacional foi um 
sucesso, mesmo em um momento de 
alta dos juros no Brasil e no exterior. 
"Em meio a um cenário volátil nos 
principais mercados durante as últi-
mas semanas, com tensões entre Rús-
sia e Ucrânia, além de incertezas acer-
ca dos juros americanos, a companhia 
conduziu um extenso e bem-sucedido 
exercício de marketing, com cinco dias 
de reuniões com grandes investidores 
locais e internacionais. A operação 
mostra que o mercado internacional 
está voltando a se abrir mais para o 
setor sucroenergético brasileiro e ob-

tivemos juros mais baixos que a taxa 
Selic; esse foi um passo muito impor-
tante em nossa estratégia de reestru-
turação de capital", destaca Soret.

A Usina Coruripe, controlada pelo 
grupo Tércio Wanderley, com sede em 
Coruripe (AL) e fundada em 1925, é a 
maior empresa do setor sucroenergé-
tico no Norte/Nordeste. Está também 
entre os maiores grupos do setor em 
Minas Gerais e é uma das 10 maiores 
do Brasil. Com quatro unidades em 
Minas Gerais (em Iturama, Campo 
Florido, Carneirinho e Limeira do 
Oeste), uma em Alagoas (Coruripe) e 
um terminal ferroviário próprio em 
Fernandópolis (SP), a Usina Coruripe 
possui capacidade de moagem de 15 
milhões de toneladas de cana-de-açú-
car, produz mais de 1 milhão de tone-
ladas de açúcar, cerca de 500 milhões 
de litros de etanol, com capacidade 
de armazenagem de cerca da metade 
dessa produção, e comercializa ener-
gia renovável produzida a partir da 
queima de biomassa.
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Emprego: C6 Bank tem 500 vagas de 
emprego abertas para diversas áreas 
do banco
Há oportunidades para profissionais atuarem em São Paulo 
e possibilidade de trabalho remoto

O C6 Bank está com 500 vagas de 
emprego abertas, para todas as áre-
as e níveis de experiência. Só no ano 
passado, o banco contratou 1,5 mil 
pessoas, chegando ao total de 2,3 mil 
colaboradores. As novas contratações 
têm o objetivo de acompanhar o cres-
cimento do banco, que inicia 2022 
ultrapassando a marca de 14 milhões 
de clientes, após dois anos e meio do 
início da operação.

Mais da metade das vagas dispo-
níveis são para a área de tecnologia, 
com possibilidade de trabalho remo-
to. Há oportunidades para pessoas 
desenvolvedoras (back-end, front-
-end e mobile), cientistas de dados, 
analista de qualidade de software, 

service desk, analista de risco. Tam-
bém há vagas disponíveis para atuar 
em outras áreas, como assessoria de 
investimentos, veículos, crédito, PJ e 
operações.  

Os currículos podem ser cadas-
trados no site C6bank.gupy.io/. Para 
promover a inclusão socioeconômica, 
o C6 Bank não exige proficiência em 
inglês. Entre os benefícios oferecidos 
pelo banco estão assistência médica 
e odontológica, Gympass, consultas 
gratuitas com psicólogos e programa 
de participação nos lucros. O ban-
co está em 1º lugar no LinkedIn Top 
Startups 2021, a lista das startups em 
que os brasileiros mais desejam tra-
balhar.

O C6 Bank é um banco completo, 
lançado em 2019, que já superou a 
marca de 14 milhões de clientes no 
Brasil. Sem agências físicas, a institui-
ção financeira já tem em seu portfólio 
mais de 30 produtos e serviços, in-
cluindo conta corrente isenta de taxa 
de manutenção, cartão sem anuidade, 
transferências e saques gratuitos, tag 
de pedágio grátis, crédito, programa 
de pontos, Conta Global, plataforma 
de investimentos com ativos do Bra-
sil e do exterior, marketplace com 
mais de 60 mil itens, entre outros. O 
C6 Bank atende pessoas físicas, MEIs 
e PMEs e está presente em 100% dos 
municípios brasileiros. Mais informa-
ções sobre o banco em https://www.
c6bank.com.br.
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As profissões mais bem remuneradas 
nos Estados Unidos
Especialista em Direito Internacional, elenca os principais salários do país 
e mostra os motivos de brasileiros migrarem para os EUA

Muitos brasileiros veem nos Esta-
dos Unidos uma oportunidade para me-
lhores salários e obter reconhecimento 
em sua área de atuação e essa premissa, 
em muitos casos, é verdadeira.

Daniel Toledo, advogado que atua na 
área do Direito Internacional, fundador 
da Toledo e Associados e sócio do Lee-
Toledo PLLC, escritório de advocacia 
internacional com unidades no Brasil 
e nos Estados Unidos, relata que algu-
mas profissões são extremamente bem 
remuneradas no país e ainda pontua os 
maiores salários, em média, dos EUA. 
“Algumas dessas profissões pedem a va-
lidação do diploma como, por exemplo, 
os médicos. Caso seu filho queira fazer 
medicina e você já pensa em se mudar 
para os Estados Unidos, talvez seja bom 
começar o curso na América do Norte 
para que ele não precise fazer uma vali-
dação, já se formando com a possibilida-
de de receber alguns dos salários mais 
altos do país”, explica.

A profissão mais bem remune-
rada nos EUA é a de anestesista. “A 
média anual de salário desse tipo 
de profissional fica em torno de US$ 
271.440,00. Ao fazer uma cirurgia, 
muito provavelmente o anestesista 
terá um valor considerável na conta”, 
revela o advogado.

Logo abaixo, estão os cirurgiões 
odontológicos, ocupação que também 
pede a validação de diploma para imi-
grantes. “O salário de um cirurgião 
dentista aqui nos Estados Unidos é 
de, em média, US$ 234.990,00 por 
ano”, conta Toledo.

Segundo o especialista em Direito 
Internacional, algumas das profissões 
mais bem remuneradas fazem parte 

da área de atuação de muitos brasilei-
ros que querem se mudar para os Es-
tados Unidos. “Essas profissões não 
precisam de validação de diploma, o 
que facilita a vida de imigrantes que 
atuam em alguns setores. Dentre elas, 
a mais bem remunerada diz respeito 
aos profissionais de TI, que conse-
guem, em média, um salário anual de 
US$ 161.730,00, mais ou menos treze 
mil dólares por mês”, pontua.

De acordo com Toledo, a atuação 
na gerência de médias e grandes em-
presas também pode render um bom 
salário, seja na área de finanças, ma-
rketing ou vendas. “Brasileiros são 
reconhecidos mundialmente pelo seu 
desempenho e criatividade na área de 
marketing e essas habilidades podem 
ser bem recompensadas nos Estados 
Unidos, que oferecem um salário mé-
dio de US$ 154.470,00 por ano para 
esses profissionais. Gerentes de finan-
ças ou de vendas também são bem 
recompensados, com salários que bei-
ram os US$ 151.510,00 anuais”, relata.

Existem muitos profissionais que 
atuam nesses setores no Brasil, mas 

muito provavelmente não conseguem 
salários próximos a esses. Isso acontece 
por diversos motivos, e o advogado rela-
ta que essa é uma das principais razões 
para profissionais buscarem o processo 
de imigração para os Estados Unidos. “O 
Brasil não costuma valorizar esse tipo de 
profissional, mas ele é valorizado fora do 
país. Comparando os salários dos dois 
países, com certeza absoluta é possível 
enxergar um cenário extremamente di-
ferente, pois os Estados Unidos oferecem 
muito mais vantagens para os trabalha-
dores em relação ao Brasil”, finaliza.

Daniel Toledo é advogado da To-
ledo e Advogados Associados espe-
cializado em Direito Internacional, 
consultor de negócios internacionais, 
palestrante e sócio da LeeToledo PLLC. 

O escritório Toledo e Advogados 
Associados é especializado em direito 
internacional, imigração, investimentos 
e negócios internacionais. Atua há qua-
se 20 anos com foco na orientação de 
indivíduos e empresas em seus proces-
sos. Cada caso é analisado em detalhes, 
e elaborado de forma eficaz, através de 
um time de profissionais especializados.
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Para cada ucraniano há, pelo menos, 
cinco soldados russos 

CARLOS LINDENBERG

Enfim, o que se temia, aconte-
ceu. Tropas russas invadiram 
a Ucrânia pelo mar, pela terra 
e pelo ar. Foram mais de 160 
misseis disparados no maior 
ataque de um país a outro, 
num mesmo continente, des-
de a segunda guerra mundial. 
A ordem partiu diretamente 
do presidente Vladimir Putin, 
depois de ouvida a sua as-
sembleia geral, que não ape-
nas convalidou com aplaudiu 
a decisão. O presidente russo 
ainda ameaçou dizendo que 
“ninguém deveria se introme-
ter no conflito”, não obstante 
o presidente Joe Biden, tido 
como omisso na hora “H”, ou 
reagido na “meia boca”, ame-
açado os russos com medidas 
duras, um dia após a decisão 
de Vladimir Putin.

Mas por que Putin invadiu a 
Ucrânia? O problema básico, 
a despeito de outras ques-
tões, está relacionado ao fato 
de a Ucrânia estar solicitando 
a sua entrada, com o empe-
nho dos Estados Unidos, no 
Tratado do Atlântico Norte 
– OTAN – o que colocaria os 
misseis ucranianos a menos 
de meia hora de Moscou. 
É por essa razão que Putin 
resolveu invadir a Ucrânia, 
por um gesto, digamos, de 
autodefesa. Ou seja, atacar o 
inimigo antes que ele se for-
taleça, o que será inevitável 
se de fato a Ucrânia ingressar 
na OTAN, que por sinal, colo-
cou todas as suas máquinas 
de guerra em estado de so-

breaviso – um passo antes da 
prontidão. 

Essa questão russa remete 
o leitor à visita que há coisa 
de uma semana o presidente 
Jair Bolsonaro fez ao Kremlin, 
sendo recebido por Putin de-
pois de se submeter a cinco 
testes para que sua comitiva, 
o presidente brasileiro inclu-
sive, pudesse testar negativo 
para Covid-19, testes recu-
sados por Emanuel Macron, 
que tentou dissuadir Putin a 
invadir a Ucrânia. Chamou a 
atenção do mundo ocidental 
a afirmação de Bolsonaro de 
que o Brasil estava solidário 
com a Rússia -e aí não se sabe 
que solidariedade teria sido 
essa, se nem mesmo Putin a 
pediu, o que, aliás, fez com 
que o presidente Bolsonaro 
recriminasse nesta quinta-
-feira o seu vice, Hamilton 
Mourão, por ter repreendido 
Putin pela invasão. Para Bol-
sonaro o seu vice ultrapas-
sou os limites da constitui-
ção porque “quem fala sobre 
esse assunto é o presidente 
da República e não o vice “– 
em mais uma trombada que 
o presidente dá em Mourão 
e de maneira pública, o que 
sinaliza que a guerra intesti-
na em busca de um vice para 
Bolsonaro já não está apenas 
nos bastidores – e os nomes 
citados até agora são de dois 
outros generais, o Heleno, da 
Segurança Institucional e o 
Braga Neto, da Defesa. Bolso-
naro, no entanto, não conde-

nou a invasão da Ucrânia pela 
Rússia, limitando a dizer que 
a posição brasileira está con-
tida nos pronunciamentos 
que o embaixador brasileiro 
vem fazendo na ONU. 

No primeiro dia do conflito 
pelo menos 137 ucranianos 
foram mortos pelos russos e 
nada menos de 316 pessoas 
ficaram feridas. A Ucrânia con-
vocou milhares de reservistas, 
mas para cada ucraniano há 
pelo menos cinco soldados 
russos, que detém a segunda 
máquina de guerra do mundo, 
superado apenas pelos Esta-
dos Unidos, que, no entanto, já 
decidiu que não enviará solda-
dos para defender a Ucrânia. 
Mas garantiu nesta quinta-
-feira que retaliará a Rússia 
financeiramente, o mesmo 
acontecendo com o Japão, com 
o Reino Unido e outras nações 
no que poderá ser o maior boi-
cote econômico a um país que 
invadiu um outro, com o agra-
vante de que a Rússia, a despei-
to de suas supostas alegações 
de autodefesa, não faz muito 
tempo anexou a Criméia a seu 
território e vem de reconhecer 
outras duas regiões com a li-
berdade de ir e vir, áreas essas 
tidas como “separatistas” e de 
população majoritariamente 
russa. Enfim, o que se temia 
acabou acontecendo. Agora 
é saber até onde as tropas de 
Vladimir Putin irão parar. Em 
suma, o conflito, até agora, está 
restrito às desavenças entre a 
Rússia e a Ucrânia.

Escritor e jornalista 
político
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Ucrânia: "Relações Internacionais têm apenas 
duas possibilidades: cooperação ou conflito"

Na madrugada deste 24 de feve-
reiro, após semanas de tensão, a Rús-
sia iniciou ataques por terra, mar e 
ar no território da Ucrânia. O ataque 
aconteceu dias depois do presidente 
russo Vladimir Putin ter reconhecido 
a independência de duas importantes 
províncias separatistas do leste ucra-
niano: Donetsk e Luhansk.

Em entrevista para uma rádio de 
Salvador, o doutor em Ciências Polí-
ticas e Gerente dos cursos de Direito 
da Rede UniFTC, Edson Medeiros, 
apontou que também houve outros 
motivos para a Rússia iniciar os ata-
ques, entre eles a possível entrada da 
Ucrânia na Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan).

"A Ucrânia é um ponto estratégico 
para a Rússia porque acaba virando um 
corredor. Para que os inimigos cheguem, 

por exemplo, vai ter que passar pela 
Ucrânia. No momento que a Ucrânia 
virasse membro da OTAN, em vez dos 
inimigos passarem mais de 1800 km, 
passariam só 600 km. Geopoliticamente 
não é muita coisa", explica Edson.

Além disso, o especialista também 
cita a ambição expansionista e revisio-
nista de Putin, que quer aumentar o seu 
poder de influência na região. "A Rússia 
de Putin tem este projeto de expansão. 
Sempre gosto de lembrar que Relações 
Internacionais tem apenas duas pos-
sibilidades: ou é cooperação ou é con-
flito. Não existe meio termo", pontuou 
durante entrevista para rádio.

RELAÇÃO DE TENSÃO ENTRE 
RÚSSIA E UCRÂNIA É HISTÓRICO

Vale destacar que os conflitos en-
volvendo Rússia e Ucrânia não são 

novos. A Ucrânia é uma ex-república 
soviética, tem laços sociais e culturais 
com a Rússia, e o russo é amplamente 
falado por ucranianos. Desde 1991, 
com o fim da União Soviética, a Ucrâ-
nia é um país independente.

Quando os ucranianos depuseram 
seu presidente pró-Rússia no início de 
2014, Moscou anexou a península da 
Crimeia, no sul da Ucrânia. Nesta re-
gião, o carvão é um dos produtos mais 
comercializados e produzidos, com in-
dústrias altamente desenvolvidas, além 
de metalúrgicas e empresas diversas. 
"Pensando na história, em 1954, a Rús-
sia entregou a Crimeia para a Ucrânia 
e essa mesma Crimeia foi 'tomada de 
volta' motivo de guerra em 2014. Quan-
do chega para Ucrânia que ela perdeu a 
Crimeia, começa um processo de se res-
tabelecer, armar e treinar a população", 
finaliza Edson Medeiros.
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Guerra Rússia x Ucrânia: Como os 
preços dos alimentos e combustíveis 
podem ser afetados no Brasil?

Com os recentes ataques bélicos 
da Rússia ao território da Ucrânia a 
tensão internacional aumenta, não 
apenas no cenário político, mas tam-
bém econômico. No dia 24 de feverei-
ro, o preço do barril de petróleo che-
gou a US$ 103,78. É a primeira vez que 
o valor passa dos US$ 100 desde 2014.

A tensão também já provocou au-
mento do preço das principais com-
modities negociadas na Bolsa de Chi-
cago. O trigo teve a maior valorização 
de preços. Os contratos com entrega 
em março de 2022 estavam cotados a 
US$ 8,76 por bushel, um aumento de 
31,75 centavos de dólar em relação ao 
fechamento anterior. Já os contratos 
com entrega em maio deste ano eram 

negociados a US$ 8,84 por bushel, 
uma alta de 32,75 centavos de dólar.

O pesquisador da área de cus-
tos agrícolas do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) da Universidade de São Pau-
lo, Mauro Osaki, explica que a Rússia 
é um grande exportador mundial de 
trigo, ficando atrás apenas do bloco 
da União Europeia. 

“Uma sanção sobre a Rússia di-
minuiria essa oferta de trigo. Con-
sequentemente nós teríamos, já re-
gistramos hoje, uma disparada no 
preço do trigo. E a Ucrânia também 
é a quarta maior exportadora do ali-
mento no mercado mundial. E [por 

isso] podemos ter esse aumento no 
preço do trigo."

Segundo o pesquisador, o Brasil 
não é mais autossuficiente na produ-
ção de trigo, em função do alto custo 
de produção no mercado interno, 
além de não sermos tão competitivos 
quanto a Argentina.

Em relação ao milho, os preços 
também se elevaram. Os contratos para 
março fecharam a US$ 6,83, uma alta de 
1,33% em relação ao fechamento ante-
rior. Já para maio, o preço ficou em US$ 
6,81 por bushel, com alta de 1,3%. 

Mauro explica que a Rússia não 
faz parte dos grandes exportadores 
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de milho, no entanto, a Ucrânia é a 
quarta maior exportadora do grão no 
mundo, atrás de Argentina, Brasil e 
Estados Unidos. 

“É um mercado com um estoque 
baixo no mercado mundial. E quando 
você trabalha no conflito desses dois 
países, pode-se ter sanção e uma in-
vasão que inviabiliza a produção. [Por 
isso] o mercado começa caminhar 
para um lado mais nervoso nesse pri-
meiro momento, até entendermos até 
onde vai durar [esse conflito]”, afirma 
o pesquisador.

FERTILIZANTES

No ano passado, o Brasil importou 
da Rússia 9,3 milhões de toneladas de 
fertilizantes para a produção agrícola. 
Os russos são os principais fornecedo-
res do insumo para os brasileiros. 

Segundo o pesquisador do Cepea 
Mauro Osaki, há muitos anos, o Brasil 
importa da Rússia tanto matéria pri-
ma de base nitrogenada, quanto clo-
reto de potássio. 

“No caso de cloreto de potássio é 
um pouco mais sensível para o nosso 
caso, porque nós importamos grande 
quantidade desse produto. E basica-
mente quatro países dominam esse 
mercado: Canadá, Belarus, Rússia e 
China, que juntos somam quase 80% 
da produção mundial. E tanto a Belarus 
quanto a Rússia agora começam a apre-
sentar problemas no fornecimento des-
se produto para o mercado mundial.”

No caso das matérias primas de 
base nitrogenada, como ureia, nitra-
to de amônio e sulfato de amônio, a 
Rússia também é forte responsável 
pela exportação desses produtos 
para o Brasil.

“A recente ida da ministra [Tereza 
Cristina] para o Irã e outros países da 
região do Oriente Médio é uma forma 
de diversificar a fonte fornecedora 
desse nitrogenado, caso aumente 
muito a questão dos fertilizantes no 

caso da Rússia”, afirma o pesquisador.

A produtora agrícola Karina Da-
meto, do município de Barbosa Fer-
raz, no Paraná, se preocupa com o 
aumento do preço dos fertilizantes.

“Já está tendo um aumento. So-
mente esse ano, em relação aos fertili-
zantes, comparando com o ano passa-
do, nós tivemos um aumento de uma 
média de 400%. No ano passado nós 
pagávamos em um saco de fertilizante 
R$ 120; esse ano já foi para R$ 300.”

Segundo o pesquisador Mauro 
Osaki, o aumento expressivo do fer-
tilizante se deu principalmente pela 
elevação do preço do gás natural na 
Europa. 

“Gás natural é matéria prima para 
produção de nitrato de amônio. Então 
como o gás natural subiu, consequen-
temente transmitiu isso no preço fi-
nal do adubo; que é o que aconteceu 
no primeiro semestre de 2021.”

COMBUSTÍVEIS

Com a disparada do petróleo, a 
preocupação é com os preços dos 
combustíveis ou até mesmo com a 
possível falta deles. O diretor execu-
tivo de Comercialização e Logística da 
Petrobrás, Cláudio Mastella, afirmou 
que a companhia está monitorando a 
crise entre a Rússia e a Ucrânia e que, 
até o momento, não vê impacto na se-
gurança de atendimento aos clientes 
no Brasil, que são abastecidos por re-
finarias nacionais e pela importação 
de outras áreas do mundo. 

Já em relação aos preços, ele ob-
serva um impacto de elevação muito 
forte na volatilidade dos preços no 
mercado. 

O professor de Relações Interna-
cionais da Universidade de Brasília, 
Antônio Jorge Ramalho, avalia que os 
conflitos entre Rússia e Ucrânia po-
dem criar uma pressão inflacionária 
no Brasil e em outros países.

“O petróleo já disparou. Não há 
dúvida de que haverá uma elevação 
nos preços dos alimentos e dos com-
bustíveis. O preço dos alimentos, o 
preço da proteína vegetal, da proteí-
na animal - que depende fortemente 
das rações preparadas -, tudo isso vai 
impactar na nossa economia, vai criar 
uma pressão inflacionária, vai prova-
velmente obrigar os bancos centrais 
a elevarem ainda mais rapidamente 
suas taxas de juros. E aquela infla-
ção, que vinha resiliente, ainda muito 
influenciada pelos gargalos criados 
pela retomada das economias no pós-
-covid, agora sofre um outro choque 
externo bastante importante.”

ENTENDA A CRISE ENTRE  
RÚSSIA E UCRÂNIA

O professor da UnB Antônio Ra-
malho afirma que a guerra entre Rús-
sia e Ucrânia deve ser percebida como 
parte de um processo de organização 
geopolítica no âmbito internacional. 

“O presidente Putin tem uma visão 
muito clara da necessidade daquilo que 
ele chama de restabelecer a posição 
influente da Rússia no cenário inter-
nacional. É uma reação ao que a Rússia 
percebe como ameaça a sua segurança. 
Essa ameaça vem tanto do ponto de 
vista político, com as transformações, 
as revoluções coloridas, tentativas de 
exportar democracia para seu entorno, 
como por outro lado a instalação de ba-
ses de mísseis dos Estados Unidos na 
Polônia a partir da Romênia. A Rússia 
percebe isso como uma expansão inde-
vida dos Estados Unidos sob a égide da 
OTAN naquilo que antes era a sua esfe-
ra de influência.” 

O professor explica que a Rússia 
enxerga a Ucrânia como uma espécie 
de estado tampão, que deveria fun-
cionar fortemente influenciado pela 
dinâmica política russa e não acei-
taria uma mudança de governo mais 
profunda na Ucrânia, muito menos 
sua adesão à Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN). 

Fonte: Brasil 61 – 25.02.2022
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Empresas podem se beneficiar de dinheiro 
esquecido em contas bancárias
Além do dinheiro que poderá ser resgatado, empreendedores também podem 
se beneficiar com gastos dos consumidores com valores a receber

A falta de dinheiro aliada ao au-
mento de custos têm sido fatores que 
dificultam a recuperação do fatura-
mento dos donos de pequenos negó-
cios ao patamar registrado no período 
anterior à pandemia. Nesse contexto, 
os cerca de R$ 8 bilhões esquecidos 
pelos brasileiros nos bancos públicos 
e privados pode ser uma boa oportuni-
dade para os empreendedores. Tanto 
empresas quanto pessoas físicas po-
dem consultar o site https://valore-
sareceber.bcb.gov.br/, lançado nesta 
semana pelo Banco Central, para saber 
se têm valores a receber.

O presidente do Sebrae, Carlos Mel-
les, destaca que, segundo a 13ª Pesquisa 

de Impacto da Pandemia do Coronaví-
rus nos Pequenos Negócios realizada 
pelo Sebrae em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 50% dos em-
preendedores alegaram o aumento dos 
custos como a maior dificuldade para a 
retomada e outros 25%, reclamaram da 
falta de clientes. “É importante que es-
ses empreendedores verifiquem se têm 
recursos disponíveis para receber. Esse 
dinheiro pode ser uma grande ajuda no 
atual momento que passamos”, observa.

Melles chama a atenção para o fato 
de que mesmo as empresas que não 
tenham recursos para receber podem 
se beneficiar do dinheiro que irá cir-
cular na economia brasileira. “Muitas 

pessoas já estão fazendo planos para 
gastar o dinheiro, e essa pode ser uma 
boa oportunidade para movimentar 
o caixa dos pequenos negócios. Para 
isso, é interessante que os empreen-
dedores se preparem e encontrem for-
mas de atrair os clientes”, ressalta. 

O resgate do dinheiro esquecido 
nos bancos vale para pessoas físicas e 
jurídicas, incluindo pessoas que já fa-
leceram e empresas já encerradas.  O 
processo de consulta é o mesmo. Para 
saber se há valores esquecidos bas-
ta entrar no site disponibilizado pelo 
Banco Central e inserir o CPF ou CNPJ 
e a data de nascimento ou criação da 
empresa. O saldo, entretanto, não é in-
formado nesta primeira consulta.

A disponibilização dos recursos 
será realizada em fases. A pesquisa 
aberta nesta segunda-feira consiste 
em apenas uma consulta simples. Caso 
o BC identifique que há dinheiro es-
quecido, irá notificar o consulente com 
data e horário para ele voltar ao siste-
ma e solicitar o resgate do dinheiro.

O BC informa que irá escalonar 
a data de solicitação dos resgates de 
acordo com a idade do cidadão ou em-
presa, com um sábado de repescagem 
para cada faixa. Para quem tem acima 
de 54 anos, as datas para retorno ao 
sistema caso seja identificado algum 
dinheiro perdido vão de 7 a 11 de mar-
ço. Para quem tem de 39 a 54 anos, a 
funcionalidade fica disponível entre os 
dias 14 a 18. Para quem tem menos de 
39 anos, o resgate pode ser solicitado 
entre os dias 21 a 25 do próximo mês. 
A partir de 28 de março, o sistema de 
resgate irá funcionar independente-
mente das datas informadas.
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BDMG firma parceria com consórcio 
de 31 municípios para estruturação 
de projeto de resíduos sólidos
A expectativa é beneficiar mais de 416 mil pessoas com a gestão adequada 
dos resíduos sólidos em cidadesdo Vale do Piranga

O Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG) e o Consór-
cio Intermunicipal Multissetorial do 
Vale do Piranga (Cimvalpi) assinaram 
contrato para a estruturação de um 
projeto de concessão para a gestão de 
resíduos sólidos. O objetivo é prestar 
apoio técnico para a elaboração de 
modelagem de gestão de resíduos 
para 31 municípios, localizados no 
Vale do Piranga, em Minas Gerais, e 
que fazem parte do Cimvalpi.

 A atuação do BDMG neste projeto 
resulta da priorização de ações foca-
das no saneamento básico de Minas 
Gerais, especialmente após celebra-
ção de parceria com a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Semad) em 
2020, com a finalidade de contribuir 
para a universalização do serviço e, 
consequentemente, o desenvolvi-
mento socioeconômico regional, por 
meio da estruturação de projetos.

Para desenvolvimento do traba-
lho com o Cimvalpi, o BDMG conta 
com a cooperação do programa UK 
Pact “Parceria para Transições Ace-
leradas do Clima”, um fundo de fi-
nanciamento do Governo de Reino 
Unido. Firmada em 2021, a parceria 
entre o Banco e o UK Pact neste pro-
jeto visa fomentar a participação 
do setor privado em projetos de in-
fraestrutura sustentável em Minas 
Gerais.

Janice Drumond
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“O BDMG busca potencializar a 
sua atuação no apoio aos municípios 
mineiros por meio de iniciativas ino-
vadoras que contribuam para o de-
senvolvimento regional, garantindo 
a implantação de projetos de sanea-
mento e resíduos sólidos. Por meio 
do Cimvalpi, a expectativa é benefi-
ciar mais de 416 mil pessoas com a 
gestão adequada dos resíduos sólidos 
no Vale do Piranga. Para isso, conta-
mos com o apoio importantíssimo da 
Semad e do UK Pact”, destaca o presi-
dente do BDMG, Marcelo Bomfim.

Conforme a secretária de Esta-
do de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, Marília Melo, “a 
concessão dos serviços de gestão de 
resíduos sólidos urbanos por meio de 
um bloco de municípios, como ocorre 
nos consórcios públicos, promove ga-
nho de escala e viabiliza a prestação 
adequada dos serviços mesmo nos 
municípios de menor porte”.

Para a estruturação da modela-
gem do projeto de concessão, a equi-
pe do BDMG e de consultores parcei-
ros está realizando o diagnóstico da 
gestão dos resíduos sólidos em cada 
uma das prefeituras que fazem parte 
do consórcio. “Esse trabalho, ainda 
em elaboração, será fundamental 
para conhecer as necessidades de 
cada munícipio e atuar estrategica-
mente na busca por soluções inova-
doras na prestação de serviços públi-
cos”, reforça Bomfim.

CONSÓRCIO REALIZA  
SEMINÁRIO SOBRE  
RESÍDUOS SÓLIDOS

Para discutir importantes ques-
tões trazidas no Novo Marco Legal 
do Saneamento Básico (Lei Federal 
14.026/20) e apresentar aos consor-
ciados as perspectivas do trabalho 
em desenvolvimento pelo BDMG e 
consultores para soluções de gestão 
de resíduos, o Cimvalpi promoveu, na 
última sexta-feira (18/02), em Ponte 
Nova, o 1º Seminário Intermunicipal 
de Resíduos Sólidos.

A abertura do evento contou com 
a participação do Secretário Nacional 
de Qualidade do Meio Ambiente, An-
dré França, da Secretária de Estado de 
Meio Ambiente, Marília Carvalho, do 
Superintendente de Estruturação de 
Projetos e Munícipios do BDMG, Da-
niel Lage, do Coordenador de Resíduos 
Sólidos da Agência Nacional de Águas, 
Sérgio Cotrim, além de prefeitos e re-
presentantes de entidades reguladoras 
dos serviços públicos de saneamento.

Os participantes do seminário 
apresentaram o atual cenário de Mi-

nas Gerais na gestão de resíduos sóli-
dos, a importância econômica, social 
e ambiental da destinação adequada, 
as regulamentações que tangem o 
processo de gestão, e reforçaram o 
fundamental papel dos municípios 
para o sucesso na estruturação do 
projeto de concessão.

Durante o seminário, o BDMG 
detalhou o processo necessário para 
o desenvolvimento da modelagem, 
as etapas para execução dos estudos 
e pontos críticos para o sucesso do 
projeto.

Marcelo Bomfim – Presidente do BDMG
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Lucro da Localiza chega 
a R$ 2 bilhões em 2021
Excelência operacional e alocação de capital eficiente alavancam resultados do ano, 
com destaque também para receitas de aluguel de carros e gestão de frotas 

A Localiza reportou, no dia 22 de 
fevereiro último, resultados recordes 
referentes a 2021, após o fechamen-
to do mercado. Com lucro líquido de 
R$ 2.043,7 milhões, 95% maior que 
em 2020, a Companhia viu também a 
receita da divisão de aluguel de car-
ros crescer 39,8% em relação ao ano 
anterior, totalizando R$ 4.395,4 mi-
lhões. Já a taxa de utilização chegou 
a 79,8%, uma evolução de 5,3 p.p em 
comparação ao mesmo período de 
2020, chegando a números superio-
res aos de 2019. 

“Mesmo em um ano desafiador, 
continuamos operando nosso negó-
cio com resiliência, disciplina e foco 

na gestão de custos, gerando valor 
para nossos públicos de relaciona-
mento”, afirma Rodrigo Tavares, CFO 
da Localiza. 

A Companhia fechou 2021 com 
289.796 carros, 18,5 mil veículos a 
mais que em 2020, um crescimento 
de 4,2%. Destaque para a expansão 
de 19,2% da frota da Localiza Gestão 
de Frotas, impulsionada principal-
mente pelo Localiza Meoo, solução 
de carro por assinatura da empresa. 
Esta divisão apresentou crescimento 
de 13% em sua receita líquida, com-
parada a 2020, e aumento de 7,2% 
no número de diárias, em relação ao 
ano anterior. 

A receita líquida consolidada 
cresceu 5,8% em relação a 2020, che-
gando a R$ 10.901,3 milhões, conse-
quência dos resultados dos negócios 
de aluguel de carros e gestão de fro-
tas, que cresceram juntos 33,2%. O 
Ebitda consolidado avançou 49,8% 
em relação ao ano anterior e o EBIT 
78,9% no mesmo período. 

“Em 2021, ampliamos o investi-
mento em tecnologia e alocamos com 
eficiência nosso capital para capturar-
mos as oportunidades do mercado de 
mobilidade, com geração de valor. O 
negócio trabalha cada vez mais pró-
ximo ao Localiza Labs, laboratório de 
ciências de dados e inovação da Com-
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panhia, e tem conquistado resultados 
extraordinários. Continuamos nossos 
esforços para qualificar a jornada de 
nossos clientes e contamos com NPS 
(Net Promote Score) referência no se-
tor”, comenta Bruno Lasansky, CEO da 
Localiza. 

CRESCIMENTO TAMBÉM  
NO QUARTO TRIMESTRE

No quarto trimestre de 2021, a 
Localiza aumentou em 10% o lucro 
líquido em comparação com o mes-
mo período de 2020, totalizando R$ 
442,1 milhões. Impactada pelo menor 
ritmo de desmobilização de frota, a 
receita líquida consolidada retraiu em 
8,3% em relação ao 4T20. As receitas 
dos negócios, contudo, apresentaram 
aumento de 30,5% na divisão de Alu-
guel de Carros, e 17,2% na divisão de 

Gestão de Frotas. Foram, ainda, com-
prados no trimestre 34.060 carros. A 
Localiza encerra o ano com 620 agên-
cias, distribuídas em cinco países da 
América do Sul.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

A agenda ESG foi acelerada em 
2021 em três frentes prioritárias: 
mobilidade sustentável; educação e 
empreendedorismo para a transfor-
mação social; e cultura e governança 
de classe mundial. O projeto de ge-
ração de energia solar continua evo-
luindo. No 4T21, foram gerados mais 
de 950.000 kWh de energia limpa, um 
aumento de 50% em relação ao perí-
odo anterior. A Companhia continua 
neutralizando suas emissões de C02 
de escopos 1 e 2 e, pelo primeiro ano, 
divulgou as de escopo 3, com inventá-

rio de gases de efeito estufa completo 
e auditado, que recebeu o selo ouro 
do GHG Protocol.

Ano passado foi inaugurado, ain-
da, o Instituto Localiza para impul-
sionar a transformação social por 
meio do apoio a projetos que facili-
tem o acesso de jovens ao ensino e 
fomentem o empreendedorismo em 
comunidades. Com um edital público 
de R$ 2,5 milhões, a instituição está 
beneficiando 24 organizações de todo 
Brasil, atingindo diretamente mais de 
8 mil pessoas. O Programa de Diversi-
dade e Inclusão engaja cada vez mais 
colaboradores na construção de uma 
Companhia mais plural e conquistou, 
no final de 2021, o Prêmio Nacional 
da Aberje (Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial) na cate-
goria Diversidade.

Jomar Bragança

A sede da Localiza é o edifício corporativo com maior área verde da capital mineira: são mais 
de 18 mil m2 e três grandes varandas recuadas com jardins
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Bem Brasil é reconhecida como a empresa 
que possui as melhores práticas na 
categoria Sustentabilidade Ambiental  
do Selo Mais Integridade
Empresa mineira recebe o selo pelo segundo ano consecutivo

A Bem Brasil Alimentos acaba de 
ser reconhecida como a empresa bra-
sileira que possui as melhores práti-
cas de sustentabilidade ambiental, de 
acordo com o Selo Mais Integridade. 
O anúncio foi feito nesta manhã, em 
Brasília (DF), durante cerimônia de 
entrega da premiação, que é uma ini-
ciativa do Ministério da Agricultura. 
Este é o segundo ano consecutivo que 
a empresa, líder na venda de batatas 
fritas pré-congeladas, recebe o selo.

 “A preocupação com o meio am-
biente está no nosso DNA da Bem 
Brasil há exatos 15 anos, desde que a 
empresa nasceu, e hoje é um dos valo-
res da empresa. Por isso, recebemos 
esse reconhecimento com muito or-
gulho, pois ele é a constatação de que 
nosso esforço em cuidar da sustenta-
bilidade em toda a nossa cadeia pro-
dutiva frutificou. O respeito e o cui-
dado com o ecossistema fazem parte 
de nossa cultura organizacional e se 

refletem em projetos permanentes 
para garantir a produção e o consu-
mo responsáveis”, diz o CEO da Bem 
Brasil, Dênio de Oliveira.

Além de uma gestão comprome-
tida com as pessoas e com o meio 
ambiente, o reconhecimento pelo 
Mapa - Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento -  com o Selo 
Mais Integridade é resultado de uma 
série de ações implementadas pela 
empresa de ponta a ponta na cadeia 
produtiva. Entre as inúmeras medi-
das da Bem Brasil para imprimir sus-
tentabilidade em todas as etapas do 
processo produtivo está seu progra-
ma de economia circular, que busca 
transformar e renovar a cultura de 
linearidade, agregando valor a pro-
dutos antes descartados, na prática 
de ciclos consistentes e sustentáveis. 
Entre as práticas da empresa, estão o 
reuso da água, a gestão de resíduos, a 
fertirrigação e a compostagem.

Para se ter ideia dos resultados des-
sas iniciativas, atualmente, são destina-
dos para o processo de compostagem 
cerca de 150 toneladas/dia de resíduos 
orgânicos de batata. A Bem Brasil pro-
duz 2.500 toneladas/mês de composto 
orgânico, chegando, em média, a 30 mil 
toneladas ano, que são aplicados em 
10 mil hectares de culturas diversas. 
Além disso, fertirriga, em média, 3 mil 
m3/dia, totalizando 84 mil m3/mês 
em uma área de aproximadamente 600 
hectares, do próprio grupo.

Na gestão de resíduos, a empresa 
destina as sobras de isopor para uma 
empresa que os utiliza como matéria-
-prima na fabricação de blocos para 
construção civil, material que volta 
para a Bem Brasil e é aplicado nas câ-
maras frias de armazenamento de ba-
tata in natura. Outra linha de manejo 
é dos resíduos de plástico e papelão, 
100% destinados para reciclagem e/
ou logística reversa.
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Em mais uma iniciativa, transfor-
ma o amido, resíduo da batata, em 
subproduto na fabricação de colas 
e goma de produtos têxtis. “Esta-
mos sempre buscando soluções que 
beneficiem não somente a indústria 
Bem Brasil e seus colaboradores, 
mas também nossos parceiros, for-
necedores e clientes. Dessa forma, 
geramos valor compartilhado e va-
mos multiplicando ações susten-
táveis na nossa cadeia produtiva”, 
acrescenta Oliveira.

Ações de sustentabilidade tam-
bém permitem que a Bem Brasil con-
tribua positivamente para a agenda 
de mudança climática. A indústria 
deixa de emitir cerca de 24 mil tone-
ladas de CO2 por ano com algumas 
ações de economia circular e com 
automação de seus processos, contri-
buindo para a mitigação dos impactos 
ambientais para a sociedade.

O selo de integridade do Mapa - 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - foi criado em dezem-
bro de 2018 com o objetivo de fomen-
tar, reconhecer e premiar práticas de 
integridade por empresas do agrone-
gócio sob a ótica da responsabilidade 
social, sustentabilidade, ética e ainda 
o empenho para a mitigação das prá-
ticas de fraude, suborno e corrupção 
(integridade).

A Bem Brasil Alimentos, indústria 
100% brasileira de batatas pré-fritas 
congeladas, atua no mercado há 15 
anos, sendo pioneira na atividade. A 
marca é líder isolada em penetração 
da batata pré-frita congelada nos la-
res brasileiros – detém um share de 
40%, conforme pesquisa Nielsen/
SuperVarejo – e apresenta o maior 
índice de frequência de compras nos 
supermercados, de acordo com a con-
sultoria Kantar. A companhia conta 

com duas unidades fabris no Triân-
gulo Mineiro: uma em Araxá e a outra 
no município de Perdizes, que geram 
mais de 1000 empregos diretos e 2 
mil indiretos. A ampliação da fábrica 
de Perdizes duplicou a capacidade 
produtiva da empresa para mais de 
450 mil toneladas de produtos.

Seu mix contempla mais de 20 
produtos voltados para food service 
e varejo nacional. Além de contar com 
o reconhecimento do mercado pela 
qualidade de seus produtos, ao longo 
dos anos, a Bem Brasil conquistou di-
versos prêmios pela sua excelência em 
segurança de alimentos e gestão de 
pessoas. A empresa prima pela susten-
tabilidade, com uma atuação focada na 
responsabilidade socioambiental e na 
governança corporativa, o que tam-
bém já rendeu diversas certificações, 
entre elas o Selo Mais Integridade, do 
Ministério da Agricultura.

João Emilio Rocheto - Presidente do Conselho Administrativo da Bem Brasil, Dênio de Oliveira - CEO da Bem Brasil, Tereza Cristina Corrêa 
da Costa Dias - Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Isabela Navarro - Gerente de Sustentabilidade da Bem Brasil
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Presidente da Unimed-BH, Samuel Flam  
diz que propósito de vida é 
“engrandecimento da sociedade”  
ao receber comenda da ACMinas

Fábio Ortolan

O presidente da Unimed-BH, 
Samuel Flam, recebeu no dia 22/2 
último a Ordem ao Mérito Juscelino 
Kubitschek 2021, comenda máxima 
concedida pela Associação Comer-
cial e Empresarial de Minas (ACMi-
nas). A medalha e o diploma foram 
entregues pelo presidente da ACMi-
nas, José Anchieta da Silva. 

Em sua fala de agradecimento, 

o médico se disse “imensamente 
grato” pela deferência. “Fazer com 
que esta vida tenha valor, que pos-
sa contribuir com o crescimento e o 
engrandecimento de toda uma socie-
dade, e que possa deixar um legado 
para todos aqueles com quem convi-
vi e estou convivendo continua sen-
do meu propósito”, declarou. 

Estiveram na homenagem o presi-

dente da Academia Mineira de Letras, 
Rogério Tavares; a presidente do Conse-
lho Regional de Medicina de Minas Ge-
rais, Ivana de Menezes Melo; o tenente-
-coronel da Polícia Militar, Alexandre de 
Oliveira; vice-presidentes, diretores e 
colaboradores da ACMinas, represen-
tantes da Unimed-BH e colaboradores 
das duas entidades, além de convidados 
como os ex-presidentes da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz e Eduardo Bernis.

Marcelo de Souza, presidente da 
CDL-BH e os vice-presidentes 

da ACMinas Alessandra Alkmim, 
Carlos Alberto Teixeira de 
Oliveira e Wagner Veloso
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Banco Bmg encerra o ano de 2021 
com crescimento de 50,5% no 
número total de clientes
Evolução no banco digital foi essencial para impulsionar o volume 
transacionado no crédito e expandir a presença do Banco no País

O Banco Bmg (B3:BMGB4) divul-
gou seus resultados consolidados do 
4º Trimestre de 2021 (4T21), encer-
rado em 31 de dezembro de 2021, as-
sim como seu balanço anual.

Em dezembro de 2021, o Bmg 
atingiu 9,1 milhões de clientes totais, 
um crescimento de 50,5% nos últi-
mos 12 meses, considerando o crité-
rio do Banco Central. Vale ressaltar 
que 57% deles possuem algum tipo 
de produto de crédito contratado.

Apoiado na estratégia figital, que 

une o melhor dos mundos físico e di-
gital, o Bmg conseguiu aumentar em 
2,4 vezes a quantidade de contas nos 
últimos doze meses, totalizando 6,3 
milhões de contas digitais, com cresci-
mento nos indicadores transacionais e 
de uso do banco digital. O volume de 
cash in nas contas dos clientes atingiu 
RR 10 bilhões ao longo de 2021.

“Em 2021, avançamos na estraté-
gia de parceria com varejistas, visan-
do o financiamento ao consumo e, 
até dezembro, tínhamos 13 mil car-
tões ativos, com volume transacio-

nado de R$ 19 milhões com apenas 
um parceiro. Atualmente, contamos 
com quatro parcerias firmadas, que 
incluem as redes Le Biscuit e Novo 
Mundo, estratégicas para ampliação 
da nossa presença no País, e estamos 
presentes em 337 lojas de varejo”, 
afirma Ana Karina Bortoni Dias, CEO 
do Banco BMG.

Além disso, dando mais um passo 
no foco estratégico de criar um ecos-
sistema de investidas vislumbrando a 
geração de valor, o Bmg anunciou, em 
outubro, a intenção de adquirir uma 
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participação societária na O2OBOTS, 
fintech que atua no desenvolvimento, 
licenciamento e manutenção de sof-
tware especializado em chatbots com 
inteligência artificial para venda de 
produtos financeiros e de seguros. 

Aprovada pelo Banco Central na 
primeira quinzena de fevereiro, a 
parceria com a O2OBOTS já iniciou 
a venda de produtos via WhatsApp, 
começando pela antecipação do FGTS 
durante o mês de janeiro de 2022. A 
iniciativa já conseguiu aumentar em 
seis vezes a taxa de conversão por 
esse canal, em comparação à referên-
cia de mercado.

No último trimestre do ano, com 
foco na expansão da base de contas, 
o Banco Bmg lançou a conta digital 
personalizada e com benefícios para 
torcedores do Ceará Sporting Clube. 
Ainda em relação às parcerias espor-
tivas, o Bmg também firmou acordo 
com o Vasco para extensão do contra-
to de patrocínio ao clube até 2025, em 
um novo formato.

Em 2021, o Banco conquistou im-
portantes prêmios, como reconheci-
mento da evolução da experiência e 
da qualidade do relacionamento com 
seus clientes, como: o Prêmio Respei-
to, da revista Consumidor Moderno; 
a classificação Ouro no Prêmio Clien-
teSA, na categoria líder em estratégia 
direcionada ao cidadão; Ouro na pre-
miação SMART Customer 2021, na 
categoria Tecnologia para Relaciona-
mento; e Best Customer Experience, 
pelo Prêmio NICE CX Excellence. 

Em 2021, com a estratégia volta-
da para o financiamento ao consumo, 
a carteira de varejo da instituição fi-
nanceira atingiu R$ 14.256 milhões, 
representando um crescimento de 
18,1%, e Lucro Líquido Recorrente de 
R$ 271 milhões, em linha com o gui-
dance do Banco. Já no quarto trimes-
tre, o Lucro Líquido Recorrente foi de 
R$ 48 milhões e o Retorno sobre o Pa-
trimônio Líquido Médio Recorrente 
chegou aos 5,0% a.a.

A Margem Financeira Líquida 
atingiu R$ 901 milhões nos últimos 
três meses do ano e o Patrimônio Lí-
quido encerrou 31 de dezembro de 
2021 com saldo de R$ 3.863 milhões 
e o Índice de Basileia atingiu 14,7%.

Em constante transformação 
para se posicionar como uma “fin-
tech de 91 anos”, o Bmg é um banco 
que não para de inovar para propor-
cionar aos seus clientes a melhor 
experiência. O Bmg vem investindo 
permanentemente em tecnologia 
para modernizar seus produtos, 
serviços e canais de atendimento e, 
em sua estratégia figital, que une o 

melhor dos mundos físicos e digital, 
com a missão a democratizar as solu-
ções financeiras no Brasil. 

Hoje, é um banco completo para 
milhões de brasileiros e micro e pe-
quenas empresas e seu portfólio de 
produtos e serviços inclui conta digi-
tal, cartões de crédito, empréstimos, 
seguros, entre outros. Apaixonado 
por inovação, ética com transparên-
cia e empreendedorismo, o Bmg é 
um dos maiores incentivadores do 
esporte nacional e apoia as equipes 
femininas e masculinas de futebol do 
Corinthians, do Atlético Mineiro, do 
Vasco e do Ceará.

Ana Karina Bortoni Dias, CEO do Banco BMG

Silvia Zamboni
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C6 Bank reduz 
anuidade da 
Conta Global de 
Investimentos
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Com isso, mais 
investidores brasileiros 
terão acesso a ativos 
do mundo inteiro pelo 
app do banco

Desde o ano passado, o C6 Bank 
oferece aos clientes a possibilidade 
de investir direto no exterior pelo 
aplicativo do banco com a Conta Glo-
bal Investimentos. Agora, o banco 
reduziu a taxa de manutenção anual 
da conta, de US$ 500 para US$ 120. 
Com a redução, mais investidores 
poderão ter acesso a uma variedade 
de ativos do mercado internacional. 
"Queremos dar a oportunidade de 
diversificação internacional para um 
público que não tinha essa opção", 
diz Igor Rongel, head de investimen-
tos do C6 Bank.

Lançada em abril de 2021, a pla-
taforma de investimentos até então 
inédita no Brasil foi pensada especial-
mente para um público com maior 
capacidade de investimento e mais 
tolerante a riscos. Com ela, é possível 
investir em produtos de renda fixa 
mais sofisticados, como os bonds, e 
em fundos estrangeiros. A conta, com 
saldo em dólares, está sediada na 
agência do C6 Bank nas Ilhas Cayman.  

A plataforma possui cerca de 150 
fundos mútuos, com aplicações míni-

mas a partir de US$ 1.000, e fundos 
de hedge, em que o investimento mí-
nimo é de US$ 25 mil. Para ter acesso 
aos fundos mútuos, é preciso abrir 
uma conta internacional no C6 Bank 
e fazer uma remessa em dólar. A pri-
meira remessa mínima para a Conta 
Global de Investimentos é de US$ 10 
mil. As seguintes podem ser feitas a 
partir de US$ 1.000.   

A possibilidade de diversificação 
oferecida pela conta tem atraído os 
investidores brasileiros, já que apli-
car os recursos em ativos de outras 
partes do mundo é uma forma de 
proteger a carteira das incertezas na 
economia interna e de volatilidades 
do mercado brasileiro.  

O processo é mais simples e van-
tajoso do que as opções disponíveis 
no mercado brasileiro para quem 
quer investir fora do país. Antes da 
Conta Global de Investimentos do C6 
Bank, era necessário abrir conta em 
uma corretora ou banco estrangeiros 
para ter acesso a esse tipo de ativos 
internacionais. Mesmo no segmento 
de private banking, o acesso a hedge 

funds é restrito, por serem fundos 
com poucas janelas de captação e com 
foco limitado nos clientes de varejo.   

Para o cliente ter acesso a todas as 
opções da conta, além da taxa anual 
que passa a ser de US$ 120, é cobrada 
uma taxa de 0,1% a 0,6% sobre o va-
lor enviado para a conta no exterior. 
No caso dos fundos, há também um 
custo de transação, que é de US$ 28 
para investir ou fazer o resgate.

O C6 Bank é um banco completo, 
lançado em 2019, que já superou a 
marca de 14 milhões de clientes no 
Brasil. Sem agências físicas, a institui-
ção financeira já tem em seu portfólio 
mais de 30 produtos e serviços, in-
cluindo conta corrente isenta de taxa 
de manutenção, cartão sem anuidade, 
transferências e saques gratuitos, tag 
de pedágio grátis, crédito, programa 
de pontos, Conta Global, plataforma 
de investimentos com ativos do Brasil 
e do exterior, marketplace com mais 
de 60 mil itens, entre outros. O C6 
Bank atende pessoas físicas, MEIs e 
PMEs e está presente em 100% dos 
municípios brasileiros.
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Quem são os milionários 
da tecnologia no Brasil
Os cinco empresários brasileiros que ficaram milionários 
e até bilionários no setor de tecnologia 

A última década marcou um impor-
tante avanço da tecnologia brasileira no 
cenário global. O termo ‘’startup’’ passou 
a ser usado no Brasil em meados de 2010 
para apontar empresas emergentes em 
tecnologia e a popularização do termo, 
a discussão do assunto na mídia e o au-
mento do envolvimento da sociedade 
com a internet reposicionaram o setor e 
trouxeram investimentos que colabora-
ram com o sucesso de muitas empresas. 

De acordo com o Tech Report 
2021, estudo divulgado no final do 
ano passado pela Associação Catari-
nense de Tecnologia em colaboração 

com a Neoway, o número de empresas 
do setor cresceu 55% desde 2018. No 
total são mais de 422 mil negócios nos 
segmentos de hardware, software e 
serviços em um mercado que movi-
mentou mais de 400 bilhões de reais 
no ano passado e representou 4,5% do 
PIB. Com a chegada de investimentos, 
as empresas de tecnologia tornam-se 
cada vez mais presentes na vida da 
sociedade através de aplicativos, sof-
twares e soluções que oferecem prati-
camente todo tipo de serviços. 

Para que houvesse essa transfor-
mação digital, no início da década pas-

sada muitos empresários do setor fo-
ram persistentes quanto à captação de 
recursos e estrutura, já que algumas 
startups levaram anos para conquistar 
investidores e crescer no mercado em 
uma época em que investidores não 
apostavam tanto na tecnologia e em 
aplicativos como hoje. 

Nós fizemos uma lista com cinco 
empresários que fizeram fortuna do 
zero no Brasil com empresas de tec-
nologia e startups. São pessoas que 
tiveram ideias inovadoras, captaram 
investimento e tornaram-se milioná-
rios e até bilionários no setor.
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Fundado em 2013, o Nubank se tornou em 2021 o banco mais 
valioso da América Latina e abriu seu capital na Bolsa de Nova 
York. Em poucos anos, David Vélez construiu um patrimônio ava-
liado em 5,2 bilhões de dólares, o que lhe coloca na seleta lista de 
bilionários brasileiros. Ao lado de uma equipe muito competente 
e co-fundadores, ele é um dos responsáveis por posicionar uma 
fintech brasileira entre uma das principais do mundo e que deve 
crescer internacionalmente.

Jonathas é sócio da ManyContent, BlitzPay, TouroClass e diversas 
outras startups. Empreendedor serial, também atua como investidor 
anjo em dois fundos, o seu pessoal BigDream, e uma participação na 
DreamMaker, fundos que combinados têm aproximadamente 50 star-
tups no portfólio, auditadas e avaliadas em cem milhões de dólares. 
Suas startups, já ultrapassaram a marca de um milhão de usuários. Foi 
vencedor do Prêmio Jovem Brasileiro como empreendedor do ano em 
2017 e em 2021 ganhou pela segunda vez o prêmio Digital Awards.

Henrrique, hoje com 25 anos, fundou sua primeira empresa no 
Brasil aos 16 anos, com seu sócio Pedro Franceschi, a Pagar.me, que 
foi vendida para a Stone em 2016. Logo depois, em 2017, começa-
ram com a Brex, na YCombinator, em São Francisco, uma fintech 
que está revolucionando o setor financeiro com um sistema opera-
cional financeiro que integra cartões de crédito, contas bancárias, 
pagamentos, despesas e contabilidade. 

Pedro é sócio de Henrique Dubugras na Brex, que atualmente 
vale 12 bilhões de dólares. Também fundou a Pagar.me e estudou 
em Stanford nos Estados Unidos. Os dois se conheceram no Twit-
ter, se tornaram amigos por serem adolescentes que gostavam de 
programação e tornaram-se sócios desde então. 

O empresário Mateus Davi, que atua há quase 20 anos no mer-
cado financeiro é membro da Bolsa de Valores de Chicago, criou o 
GR Bank em meio à pandemia e já alcançou o valor de R$ 1 bilhão 
de reais no mercado. O GR Bank é um banco que foi fundado sob va-
lores que visam defender a diversidade e tem um extenso trabalho 
social através da fundação GR Together.

David Vélez

Jonathas Freitas

Henrique Dubugras

Pedro Franceschi

Mateus Davi
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Levantamento da Emater-MG 
mostra que Minas Gerais tem 32 mil 
agroindústrias familiares

A Emater-MG concluiu um levan-
tamento que identificou o perfil das 
agroindústrias familiares de Minas Ge-
rais e a importância desta atividade no 
meio rural. Foram contabilizadas 32.479 
agroindústrias familiares em 736 muni-
cípios mineiros no ano de 2021.

São consideradas agroindústrias as 
unidades de processamento de alimen-
tos que realizam qualquer tipo de ação 
(produza, beneficie, prepare, transfor-
me, manipule, fracione, receba, embale, 
reembale, acondicione, conserve, arma-
zene) para a comercialização regular. As 
exceções são as agroindústrias de carne, 
pescado e derivados. As espécies ani-
mais devem ser abatidas em abatedou-
ros/frigoríficos específicos para serem 
consideradas como agroindústrias.

“Os dados levantados demonstram o 
potencial que as agroindústrias familia-
res têm para gerar renda e ocupação nos 
municípios mineiros, além de ser uma 
atividade que valoriza e preserva a cul-
tura e a tradição das regiões. A execução 
de políticas públicas de apoio à produção 
e à regularização das agroindústrias é 

fundamental. A inserção da produção da 
agricultura familiar ao mercado formal, 
permitindo as vendas em todo o Estado 
e no país, depende da habilitação sani-
tária”, afirma a coordenadora do estudo, 
Laura Peres de Castro Penna.

DESTAQUES

A agroindústria familiar de maior 
destaque no Estado está na cadeia do 
leite. São 11.158 unidades, com a maior 
parte (7.063 estabelecimentos) dedica-
da à produção de queijos artesanais.

Já a agroindústria familiar de 
mandioca em Minas Gerais conta com 
5.552 unidades, que produzem princi-
palmente farinha, polvilho e beiju. Em 
seguida, aparecem as unidades que 
usam a cana-de-açúcar como matéria-
-prima (4.090 estabelecimentos) na 
produção de açúcar mascavo, rapa-
dura, melado e cachaça. Completam a 
lista, as agroindústrias familiares de 
ovos (2.714), quitandas (2.548), mel 
(2.006), frutas (1.380), hortaliças e 
condimentos (1.280), café (681), car-
ne (572) e milho (498).

QUEIJOS ARTESANAIS

O levantamento também iden-
tificou as agroindústrias familiares 
específicas de queijos artesanais da 
agricultura familiar no Estado. Neste 
grupo, o destaque é o Queijo Minas 
Artesanal. São 3.103 agroindústrias 
em Minas Gerais. A produção estima-
da é de 21,8 mil toneladas por ano, o 
que representa 65,2% da produção 
dos queijos artesanais das agroindús-
trias familiares.

Em número de agroindústrias fa-
miliares de queijos artesanais, a re-
lação também conta com Requeijão 
Moreno (837), Queijo da Serra Ge-
ral (571), o Queijo Cabacinha (160), 
Queijo Artesanal Mantiqueira de Mi-
nas (151), Queijo Artesanal de Ala-
goa (139), Queijo do Vale do Suaçuí 
(52). Há um número significativo de 
agroindústrias de queijo artesanais 
ainda não identificados por tipo ou 
região. São 2.386 unidades de queijos 
não caracterizados.

SISTEMA SAFRA AGROINDÚSTRIA

O levantamento divulgado pela 
Emater-MG faz parte do Safra Agroin-
dústria. É um sistema eletrônico cria-
do pela empresa no qual os dados da 
produção de alimentos são levanta-
dos e inseridos, anualmente, pelos 
técnicos que trabalham nos municí-
pios mineiros.

“O Sistema Safra Agroindústria 
se propõe a subsidiar os órgãos de 
governo na formulação e implemen-
tação de políticas públicas de desen-
volvimento do setor. Esse sistema é 
também de interesse de universida-
des, instituições de pesquisa e enti-
dades classistas”, explica Laura Peres.

Agroindústrias do 
leite, mandioca e 

cana-de-açúcar 
são destaque
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De Minas para a Netflix
 A novidade que nasceu em MG e está ganhando o mundo   

Há 13 anos, Adriano Assis aposta 
na tecnologia para melhorar a vida de 
pessoas com deficiência. Foi desse de-
sejo que, em 2009, nasceu na Pampu-
lha, em Belo Horizonte, a TiX, motivo 
de orgulho para todos os mineiros. 
Agora, a startup ganha asas. Adriano 
está no Ideias à Venda, novo reality 
show da Netflix, apresentando o Co-
libri, um mouse que funciona com 
movimento de cabeça e ajuda pes-
soas com deficiência motora a usar 
celulares, computadores e tablets. A 
solução já é utilizada e aprovada por 
centenas de pessoas e por nomes de 
peso, como a ex-atleta olímpica Lais 
Souza, que se acidentou em janeiro 
de 2014 e ficou tetraplégica. É ou não 
é uma ideia genial?

Na disputa com outros três empre-
endedores, Adriano levou o primeiro 
lugar e trouxe para casa R$ 200 mil 
para investir no negócio e levar aces-
sibilidade humanizada para cada vez 
mais pessoas no Brasil e no mundo.

O programa já está disponível no 
streaming, acesse netflix.com e confi-
ra como foi essa disputa.

O Colibri é um mouse de cabeça 
sem fios, criado para que pessoas que 
não podem usar as mãos consigam 
controlar celular, tablet e computador 
apenas com movimentos da cabeça e 
gestos faciais. Ele é pequeno, leve, tem 
bateria recarregável e basta pareá-lo 
via bluetooth para começar a usar. 

Além disso tudo, o Colibri é lindo! 

Por ser um produto vestível, cada usu-
ário pode escolher a cor do aparelho e 
do óculos que o acompanha. Quem pre-
ferir, também pode prender o Colibri à 
armação de óculos que já usa. A aces-
sibilidade do produto também é finan-
ceira, com opções de compra ou planos 
de assinatura, além do “Colibrino”, a 
versão do Colibri que qualquer pessoa 
pode construir em casa de graça.
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McDonald's inaugura, em Belo Horizonte, 
drive de número 500 no Brasil
Nova unidade icônica será a 61ª da marca em Minas Gerais e contará com 
novidades como pista dupla no drive, painel instagramável para fotos, além 
de grafite no muro do estacionamento

O McDonald's acaba de inaugurar, 
em Belo Horizonte, o drive de número 
500 da rede em todo o Brasil. O novo 
restaurante, localizado na Av. Nossa 
Senhora do Carmo, 680, no Bairro 
São Pedro, Região Centro-Sul da ca-
pital mineira, é o 27º de BH e o 61º 
da marca em Minas Gerais. A iniciati-
va gerou 62 novos postos diretos de 
trabalho, dos quais 52 vagas são de 
primeiro emprego, o que representa 
oportunidade de desenvolvimento 
para jovens que entram no mercado 
de trabalho. Em todo o estado, a rede 
já é responsável por cerca de dois mil 
postos de trabalho. 

O Drive 500 do Méqui está 
adequado ao novo conceito do 
McDonald’s, com espaço e identidade 
visual mais modernos, conectados e 
tecnológicos, com quatro totens de 
autoatendimento e menu board digi-
tal. Instalado em um terreno de 1.818 
metros quadrados, com 1.356 metros 
quadrados de área construída, o novo 
drive traz muitas novidades em rela-
ção aos demais: possui pista side by 
side (pista dupla), o que permite ano-
tar pedidos de dois carros ao mesmo 
tempo, possibilitando mais agilidade 
no atendimento e redução do tempo 
de espera à metade. 

A unidade terá também um painel 
de led de 5m na fachada, além de um 
painel instagramável interno para fo-
tos, bem como um grafite no muro do 
estacionamento, como homenagem e 
apoio à arte urbana e aos novos talen-
tos mineiros. A nova unidade tem 29 
vagas de estacionamento, 125 lugares 
para acomodar os consumidores con-
fortavelmente e funcionará 24h todos 

os dias da semana, oferecendo ao 
cliente as opções de retirada no bal-
cão para viagem, "Drive-Tudo" ou sa-
lão, seguindo os decretos municipais 
de segurança e combate à pandemia 
da Covid-19. 

HISTÓRIA

Há 30 anos, em 1992, o 
McDonald's trazia de forma abso-
lutamente pioneira para a cidade o 
conceito "Drive-Thru", instalando 
seu primeiro drive no Bairro Santo 
Agostinho, próximo à Assembléia 
Legislativa. A novidade na época im-
pactou o comportamento e os hábi-
tos de consumo do mineiro, que até 
pouco tempo atrás ainda saia do tra-
balho para almoçar em casa. A possi-
bilidade de comprar uma refeição e 

consumi-la sem ter que sair do carro 
proporcionou comodidade, agilidade 
e segurança. Além de ajudar a criar 
novos hábitos de consumo numa ci-
dade que acabava de ultrapassar a 
marca de 2 milhões de habitantes e 
estava se tornando mais cosmopolita 
e contemporânea. 

DRIVE-TUDO

O mais novo Méqui de BH tam-
bém é Drive-Tudo. Atento aos de-
safios e tendências da mobilidade 
urbana, o McDonald's transformou 
o seu Drive-Thru em um inovador 
"Drive-Tudo", no qual os clientes 
escolhem se vão pegar seu pedido 
de bike, skate, patins, patinete ou 
também de carro, é claro. O novo 
conceito representa acessibilidade, 
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praticidade e conveniência. Hoje o 
Drive-Thru é uma importante frente 
de atendimento do Méqui e a rede 
chega agora à icônica marca de  500 
unidades espalhadas pelo Brasil que 
oferecem essa comodidade. 

SUSTENTABILIDADE

Alinhada aos pilares de sustenta-
bilidade do Méqui, a unidade conta 
com recursos de reutilização de água 
para sanitários, iluminação natural 
na cozinha e espaço natural no jar-
dim. Além disso, o restaurante traba-
lhará diversas ações da plataforma 
Receita do Futuro, criada pela Arcos 

Dorados para guiar o trabalho social 
e ambientalmente responsável da 
companhia. Entre as iniciativas, está 
o programa de redução de plásticos 
de um só uso, que já soma ações 
como a substituição das embalagens 
de plástico de saladas por outras fa-
bricadas com papel cartonado certi-
ficado, redução do uso de tampas de 
plástico para bebidas e sobremesas, 
fim da entrega proativa de canudos, 
entre outras. Até o fim de 2020, o 
programa gerou a redução de 40% 
no uso do material nas operações da 
rede, o que equivale ao total de 1.400 
toneladas de plástico de um só uso 
retirados dos restaurantes

MCPROTEGIDOS

Para receber os clientes, o restau-
rante conta com o programa McProte-
gidos, iniciativa da rede aplicada por 
todo o Brasil, cujo objetivo é conscien-
tizar sobre a importância de respeitar 
o distanciamento social, além de re-
forçar as medidas de higiene visando 
um ambiente ainda mais seguro no 
período da pandemia. A unidade con-
ta com placas de acrílico nos balcões 
e Drive-Thru, dispensers de álcool em 
gel pelo salão, adesivos de orientação 
nas filas, além do uso de equipamen-
tos de segurança pelos funcionários, 
como máscaras, viseiras e luvas. 

Horário de funcionamento:  

Drive-Thru 24h e Salão, das 10h às 23h 
Podendo haver alteração de acordo com o decreto 
municipal de segurança e combate à pandemia  
da Covid-19.

Endereço: 

Av. Nossa Senhora do Carmo, 680 
Bairro São Pedro

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela  
operação do McDonald’s em 20 mercados da América 
Latina e do Caribe, com direitos exclusivos de possuir, 
operar e conceder franquias locais de restaurantes  
da marca nessas regiões. 

Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, 
entre unidades próprias e de seus subfranqueados,  
que juntos empregam mais de 100.000 funcionários 
(dados de 30/06/2021). 

No Brasil, são mais de 1.040 unidades, empregando mais 
de 50.000 pessoas. 

A empresa também mantém um sólido compromisso 
com o desenvolvimento das comunidades nas quais está 
presente e com a geração de primeiro emprego formal 
para jovens, além de utilizar sua escala para impactar 
de maneira positiva o meio-ambiente. 

A Arcos Dorados está listada na  
Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). 

Dados regionais:

• A marca está presente no Estado há 34 anos. O primeiro 
restaurante foi inaugurado no BH Shopping, em 1988

• Fora do eixo Rio-São Paulo MG é o Estado com o maior 
número de restaurantes

• A única fábrica da Aryzta fora o eixo Rio-São Paulo  
que produz os pães e tortinhas para o McDonald's  
está localizada em Juiz de Fora

• O primeiro Drive de BH foi implantado pelo McDonald's 
em 1992. Atualmente já são 27 em todo o Estado 

• A rede gera cerca de 2 mil empregos diretos no Estado 

• A marca está presente em 16 cidades mineiras (BH, Nova 
Lima, Contagem, Betim, Ipatinga, Governador Valadares, 
Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Pouso Alegre, Poços de Caldas, Patos de Minas, Varginha, 
Uberlândia e Uberaba) 

• O embrião do McCafé nasceu em BH. Os restaurantes do 
Méqui em BH foram os primeiros a oferecer café e pão 
de queijo

• Os produtos mais consumidos pelo mineiro são: Big Mac, 
Casquinha de sorvete, McFlurry, McShake e McFritas. 

• O Drive é a plataforma mais acessada pelos mineiros,  
em comparação às demais plataformas como Delivery  
e pedidos no salão.

Drive 500 



M U N D O  E M P R E S A R I A L5 6 EDIÇÃO 301MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

A Companhia de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (Codemge) abriu 
consulta de interesse, de 4/2 a 7/3, 
com a finalidade de receber propos-
tas do setor privado para a aliena-
ção de sua participação (33,33%) na 
Companhia Brasileira de Lítio (CBL). 
As informações a respeito da opor-
tunidade de investimento e os pré-
-requisitos das propostas e dos inte-
ressados estão disponíveis neste link:

https://www.agenciaminas.
mg.gov.br/noticia/consulta-
vai-mapear-interessados-
para-investimento-na-cadeia-
produtiva-do-litio

Única empresa brasileira pro-
dutora de carbonato e hidróxido de 
lítio, a CBL é pioneira na mineração 
subterrânea de espodumênio no país 
– mineral que é a principal fonte do 
lítio. Possui unidade de mineração 
em Araçuaí/MG e planta de proces-
samento químico em Divisa Alegre/
MG, no Vale do Jequitinhonha. O lítio 
é aplicado em diversas indústrias, 
como a de baterias, fármacos e mobi-
lidade elétrica.  

Para análise interna da consulta, 
os interessados devem encaminhar 
as seguintes informações/documen-
tos, conforme modelos disponibili-
zados nos links específicos:

• Carta de manifestação de interesse 
preenchida (link);

• NDA (Acordo de Confidencialidade) 
preenchido e assinado (link);

• Declaração de Conformidade 
preenchida e assinada (link).

As pessoas jurídicas também 
deverão encaminhar:

• Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado 
no órgão competente, com a(s) 
respectiva(s) alteração(es), ou 
última(s) consolidação(es);

• Documentação do(s) 
representante(s) legal(is) da 
pessoa jurídica interessada que 
comprove os devidos poderes de 
representação, acompanhada de 

documento de identidade;

• Demonstrações Financeiras 
auditadas de 2020 ou de 2021  
da pessoa jurídica interessada.

As pessoas físicas também de-
verão encaminhar:

• Documento de identificação com 
foto, contendo o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF);

• Declaração Completa de Imposto 
de Renda (ano-base 2020 ou 
2021), acompanhada de recibo  
de entrega.

Participação no capital da Cia. 
Brasileira de Lítio será colocada 
à venda pela Codemge
Consulta vai mapear interessados para investimento na cadeia produtiva do lítio. 
Procedimento aberto pela Codemge busca propostas do setor privado para a Companha 
Brasília de Lítio (CBL)
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As manifestações de interesse, 
acompanhadas pelos documentos 
descritos acima, deverão ser enviadas 
até o fim do prazo estipulado para a 
Consulta Pública (7/3/2022).

O envio da documentação comple-
ta é condição para participação do in-
teressado nas próximas etapas do pro-
cedimento competitivo de alienação.

Eventuais pedidos de informação 
ou esclarecimento deverão ser envia-
dos até 24/2/2022 e serão respon-

didos em até 48 horas úteis. Todas 
as comunicações e envios devem ser 
feitas por meio do e-mail alienaca-
ocbl@codemge.com.br. A Codemge 
divulgará as informações referentes à 
oportunidade de investimento no site 
institucional (www.codemge.com.br/
investidores/).

PROGRAMA DE GESTÃO  
DE PORTFÓLIO

Com o objetivo de se tornar vetor 
de soluções para o desenvolvimento 

de Minas Gerais, promovendo a cone-
xão entre o público e o privado, a Co-
demge instituiu, em 2021, o Progra-
ma de Gestão de Portfólio. A ação, em 
curso, revisa a carteira de ativos com 
foco na simplificação, na eficiência e 
em garantir maior retorno de iniciati-
vas para Minas.

ACERVO CBL

O programa inclui fundos de in-
vestimentos em participações, partici-
pações acionárias diretas, projetos de 
P&D, ativos imobiliários, direitos mi-
nerários, entre outros ativos. As opor-
tunidades oferecidas a investidores 
são divulgadas pelo site da Codemge, 
em conformidade com a legislação e 
com as melhores práticas de mercado 
e de governança corporativa.

CODEMGE

A Codemge é uma empresa es-
tatal, integrante da administração 
pública indireta do estado de Minas 
Gerais, organizada sob a forma de so-
ciedade por ações. Tem como missão 
contribuir para o desenvolvimento 
de Minas Gerais, impulsionando es-
trategicamente a economia mineira. 
Integrante do Grupo Codemge, do 
qual a Codemig faz parte, a compa-
nhia é responsável por diversos ati-
vos econômicos, em várias frentes 
de atuação, enquanto a Codemig se 
dedica ao nióbio.
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Fiat começa 2022 na liderança 
do mercado brasileiro
Marca conquista 19,9% de participação de mercado em janeiro; é seu 13° mês 
consecutivo na liderança do ranking de vendas. Fiat também foi líder no canal varejo 
com a melhor performance dos últimos 9 anos; Nova Strada começou 2022 como 
terminou 2021: o veículo mais vendido no país

Depois de retomar a ponta como 
a marca que mais vendeu carros no 
Brasil em 2021, a Fiat iniciou 2022 
mais uma vez na frente do ranking 
nacional de vendas.

Trata-se do 13º mês consecutivo 
na liderança do mercado. Com 23.300 
emplacamentos em janeiro, a Fiat 
colocou uma diferença de 10 mil uni-
dades sobre a segunda colocada, con-
quistando 19,9% de market share.

Veículo mais vendido do ano 
passado – fato inédito na indústria 
brasileira para uma picape – a Nova 
Strada repetiu seu forte desempenho 
comercial e terminou o primeiro mês 
de 2022 também no primeiro lugar 
com 6.716 unidades (5,7% de parti-
cipação total de mercado e 85% de 
seu segmento). A Fiat também colo-
cou sua segunda picape entre os dez 
modelos mais vendidos do país, com 
a Nova Toro licenciando 3.293 unida-
des. Esse resultado mostra a força da 
marca na categoria, já que, somados, 
os dois modelos atingiram 48,5% de 
market share, ou seja, a Fiat vendeu 
quase metade de todas as picapes co-

mercializadas no país em janeiro.

Outro destaque se deu com o 
Pulse. Primeiro SUV desenvolvido 
e produzido pela Fiat no Brasil, o 
modelo vem apresentando números 
consistentes de vendas e, em janeiro, 
conquistou 3.192 emplacamentos, 
seu melhor resultado desde o lança-
mento na segunda quinzena de outu-
bro passado, que o coloca na quarta 
posição da categoria (10,1% de par-
ticipação).

Além das picapes, a Fiat liderou o 
segmento Hatch (21,3%) e o de Van 
(40,4%). Outro fato celebrado pela 
marca diz respeito às vendas no canal 
varejo. Com 19,6% de participação de 
mercado, a Fiat fechou o mês na lide-
rança com a melhor performance co-
mercial dos últimos nove anos.

“Começamos o ano fortes”, co-
mentou Herlander Zola, diretor da 
Fiat para América do Sul e Operações 
Comerciais Brasil. “Esse resultado 

é fruto dos lançamentos de sucesso 
que promovemos recentemente, mas 
também do trabalho da rede de con-
cessionárias de todo Brasil, que se 
preparou para atender bem o cliente 
interessado em nossos produtos”.

Para o executivo, é nítida a sinto-
nia entre a Fiat e sua rede de conces-
sionárias. “Um exemplo prático disso 
diz respeito à renovação que estamos 
promovendo nas lojas, cada vez mais 
conectadas e modernas, seguindo o 
novo padrão de comunicação visual 
e de atendimento. Já temos pratica-
mente metade dos pontos de venda 
revitalizados e, até o fim de 2022, va-
mos chegar a 100%”.

Zola ainda reforçou todo o poten-
cial do SUV Pulse, que começa a se 
destacar no segmento. “A demanda 
pelo Pulse continua crescendo mês 
a mês, reforçando a nossa convicção 
que o modelo pode ser um dos SUVs 
mais vendidos do país”, finalizou o di-
retor da Fiat.
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Empresa mineira NOOA amplia fábrica 
e avança em bioinsumos
Investimentos estimados em R$ 42 milhões em sua fábrica 
localizada em Patos de Minas – MG

A NOOA Ciência e Tecnologia 
Agrícola vai investir R$ 42 milhões 
para ampliar a capacidade de sua 
fábrica de bioinsumos em Patos de 
Minas (MG). Fundada em 2016, a em-
presa já aportou R$ 100 milhões em 
pesquisas de soluções biológicas. 

Segundo Claudio Nasser, presi-
dente da companhia, o propósito das 
inovações da NOAA é levar reequilí-
brio de ecossistemas para as lavou-
ras, o que é vital para o avanço da 
agricultura brasileira. “É importante 
trazer de volta [às lavouras] alguns 
microorganismos para que possamos 
reduzir o uso de pesticidas, por exem-
plo, que já não fazem mais o mesmo 
controle como antes”.

Filho de um executivo que inte-
grou o quadro de lideranças da Se-
mentes Agroceres nos anos 1960 e 
1970, Nasser respira os ares do agro 
desde pequeno. Atualmente, detém 
50% da NOOA, entre outros negócios 
de controle familiar. A companhia 
hoje entrega soluções para o cultivo 
de milho, mas quer atuar em outras 
culturas. Segundo ele, há diversos fa-
tores que contribuem para manter a 
produtividade e para que os solos não 
se desertifiquem. 

Do investimento total na amplia-
ção, 70% será com capital próprio e 
o restante virá de empréstimo. Após 
as obras, que serão concluídas em ju-
nho, a empresa prevê substituir parte 
do volume de produtos que é entre-
gue hoje por fornecedores.

APOSTA NA BACTÉRIA

Uma das apostas da companhia é 

uma bactéria que ajuda o milho a so-
breviver a veranicos (períodos de 15 
a 30 dias de calor intenso e falta de 
chuvas). A solução não resolve a es-
tiagem prolongada, ressalva Nasser, 
mas, se há regimes de chuvas nor-
mais e abre-se uma janela de 30 dias, 
a bactéria ajuda a impedir perdas de 
produtividade. 

A Embrapa, que é parceira da 
NOAA, isolou a bactéria Bacillus arya-
bhattai a partir de pesquisas com cac-
tos do Agreste. O microorganismo au-
xilia as plantas a aprofundarem a raiz 

a até 2,5 metros no solo (o comum é 
entre 30 e 40 cm) em busca de água 
e nutrientes.

“Nossas pesquisas indicam que 
ela será útil em outras lavouras tam-
bém”, continua Nasser. Ele lembra 
que, apesar dos anos de pesquisas e 
soluções desenvolvidas, “ninguém faz 
milagres”. O papel do agricultor, cada 
vez mais receptivo a soluções biológi-
cas, é fundamental para a eficácia da 
aplicação dos produtos.

Fonte: Érica Polo — São Paulo - valor.globo.com/
agronegocios/noticia/2022/02/08
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Brasil recebe a primeira certificação de 
cafeicultura regenerativa do mundo 
Empresa de multicultivos AgroBeloni, localizada em Patrocínio/MG, acaba de receber 
reconhecimento internacional inédito no País pelas boas práticas na fazenda

Ao se falar em produção de café 
no Brasil devemos citar Minas Gerais. 
O estado mantém o título de maior 
produtor nacional do grão. De acordo 
com dados da Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Se-
apa), no último ano foram colhidas 
21,45 milhões de sacas, o equivalente 
a 46% da safra em todo o país.  

Entre os protagonistas do Estado, 

está o município de Patrocínio. Com 
localização privilegiada no Alto Para-
naíba, a cidade tem clima ameno, boa 
distribuição da água, grande número 
de riachos e uma precipitação anual 
considerada ideal para o café - cerca 
de 1.600 mililitros. Foi com a soma 
de todos estes elementos, aliada ao 
investimento em tecnologia e inova-
ção, que a AgroBeloni, uma empresa 
familiar empreendedora, acabou de 

conseguir um marco inédito global. 

A fazenda Santa Cruz da Vargem 
Grande é a primeira produtora de 
café no mundo a receber a certifica-
ção de agricultura regenerativa Re-
genagri® – programa internacional 
de agricultura regenerativa, que visa 
garantir a saúde da terra e o cuidado 
com quem nela vive. “Essa primeira 
certificação mundial é um orgulho 
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para a AgroBeloni. É o compromisso 
de avançar ainda mais no caminho da 
sustentabilidade e da produção cons-
ciente pela preservação e equilíbrio 
da agricultura com o meio ambiente”, 
diz Fernando Nogues Beloni, diretor 
da produção cafeeira. 

Concedido pela empresa britâni-
ca Control Union, presente em mais 
de 70 países, o certificado reconhece 
as boas práticas e o uso da tecnolo-
gia, aliada às ações sustentáveis com 
foco na agricultura regenerativa. Em 
maior integração e harmonia com 
a natureza, a agricultura regenera-
tiva emprega a restauração do solo 
degradado, melhoramento da bio-
diversidade entre os polinizadores 
(especialmente abelhas e borboletas) 
e aumento da captura de carbono no 
solo para criar benefícios ambientais 
duradouros.  

As vantagens da agricultura rege-
nerativa são muitas, destacando-se a 
redução do uso de insumos químicos, 
produção de alimentos com melhor 
qualidade, diminuição dos custos 
produtivos, equilíbrio do bioma e re-
dução das emissões de carbono. “Ini-
cialmente diminuímos a utilização 
dos defensivos químicos para possi-
bilitarmos a regeneração da vida bio-
lógica do solo e plantas na fazenda, 
mas ao perceber os benefícios gerais 
na lavoura, resolvemos profissionali-

zar os trabalhos voltados para agri-
cultura regenerativa e contratar uma 
consultoria para então obter a certifi-
cação”, destaca Fernando. 

Já o diretor agrícola da empresa, 
Carmelo Beloni, complementa que a 
conquista representa as ações cons-
cientes da empresa ao longo dos úl-
timos anos. “Ser sustentável é algo 
inerente aos nossos valores, por isso 
as mudanças são perenes. Tratamos 
isso como uma consciência coletiva 
interna e, com isso, sabemos que o 
certificado também representa uma 
mudança das pessoas que fazem a 
AgroBeloni em todos os seus seto-
res”, reforça. 

PROCESSO NATURAL 

Embora a relação da família Belo-
ni com a cafeicultura seja recente, de 
cerca de oito anos, o conhecimento em 
agricultura é de mais de cinco décadas 
que atravessa gerações. As fazendas 
AgroBeloni têm sistemas de cultivo de 
80% irrigados e bem diversificados. 
Além do café, que ocupa hoje uma área 
de 420 hectares da variedade arábica, 
ainda há outros 5.000 hectares desti-
nados aos multicultivos, como: soja, 
milho, cebola, sorgo, cevada, batata, 
trigo, eucalipto e feijão. 

De acordo com Fernando, o in-
teresse pela agricultura regenera-

tiva aconteceu de forma natural e 
a certificação foi instigada a partir 
da comercialização do seu café pela 
Expocaccer (Cooperativa dos Cafei-
cultores do Cerrado) a uma empresa 
francesa que externou o interesse 
pela certificação. “Os franceses me 
perguntaram se eu tinha algo volta-
do para agricultura regenerativa. A 
substituição dos fertilizantes e defen-
sivos químicos por orgânicos, dentre 
outras práticas sustentáveis, já era 
uma realidade nas fazendas e, com o 
questionamento deles, resolvi buscar 
uma certificação internacionalmente 
reconhecida que confirmasse o que 
nós já estávamos fazendo. O resul-
tado foi melhor do que o esperado”, 
ressaltou Fernando Beloni. 

CONSUMIDORES  
CONSCIENTES 

Para quem produz, a agricultura 
regenerativa permite um aumento 
na produção de cafés e na rentabili-
dade do negócio, com a valorização 
dos grãos. Por outro lado, para os 
consumidores, cada vez mais atentos 
à origem e qualidade dos alimentos 
que chegam às mesas de suas casas, 
os cafés originados de uma produção 
regenerativa oferecem um produto 
mais saudável, além de conectá-los a 
um conjunto de valores e processos 
que envolvem um produto ético e am-
bientalmente responsável.
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PEUGEOT entra na lista das 10 marcas 
que mais vendem no Brasil
Marca cresce 163% em janeiro de 2022, em relação a 2021, enquanto mercado nacional 
teve retração de 28,3%; PEUGEOT atinge Market Share de 3,5%, maior resultado em  
14 anos; O novo PEUGEOT 208 segue em destaque nas vendas e no segmento

A PEUGEOT conquista já no pri-
meiro mês de 2022 um resultado de 
vendas bem acima da média do setor, 
se posicionando entre as 10 marcas 
que mais vendem no Brasil. A em-
presa atingiu seu maior crescimento 
em volume absoluto com 4.083 uni-
dades comercializadas em janeiro e 
3,5% de participação de mercado, 
seu melhor resultado desde o ano de 
2008.

A Marca registrou aumento de 
163% nas vendas em janeiro, na 
comparação a igual período de 2021, 
enquanto o mercado nacional teve 

retração de 28,3%. “Esses resulta-
dos confirmam a sólida estratégia de 
crescimento da PEUGEOT no Brasil, 
sustentada na experiência e satisfa-
ção do consumidor brasileiro”, expli-
ca André Montalvão, Head de Opera-
ções Comerciais Peugeot Brasil.

Segundo o executivo, os bons nú-
meros alcançados em janeiro anteci-
pam um ano promissor para a Marca, 
mesmo em um cenário econômico e 
político incerto. “Sem dúvidas, nos-
sa performance nos últimos meses 
mostra que estamos dialogando cada 
vez melhor com nossos clientes, por 

meio de uma comunicação mais efi-
ciente que qualifica os nossos pro-
dutos e o amplo leque de serviços, 
oferecidos pela rede de concessioná-
rios. Esse cenário nos faz acreditar 
que o crescimento da Marca é sus-
tentável”, completa.

O PEUGEOT 208 continua sendo 
o grande destaque. Líder absoluto 
entre os veículos B Hatch com moto-
rização acima de 1.0, o modelo repre-
sentou 45,4% do segmento e atingiu 
crescimento de 156% com 1.989 uni-
dades vendidas, em comparação com 
janeiro de 2021.
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Alexa agora vai atender 
aos clientes TIM
A TIM oferece atendimento pela inteligência artificial da Amazon,
utilizando tecnologia e consultoria da IBM

“Alexa, pedir para o atendimento 
da TIM minha segunda via”. “Olha, eu 
consigo enviar a segunda via da sua 
fatura aberta por email ou SMS. E en-
tão? De que maneira você prefere?”, 
responde a inteligência artificial por 
voz da Amazon, integrada à TAIS, as-
sistente virtual da TIM. Esse é apenas 
um dos vários cenários possíveis de 
interação com o dispositivo inteligen-
te que os clientes TIM Black Família 
terão à disposição a partir de agora. 
O novo canal de relacionamento da 
TIM, implementado em parceria com 
a IBM Consulting, é mais uma opção 
oferecida pela operadora. Neste pri-
meiro momento, clientes já podem 
solicitar sua fatura e obter informa-
ções sobre assuntos variados. Em 
breve, novos serviços como aprova-
ção de dependentes e consulta de be-
nefícios do plano serão disponibiliza-
dos utilizando conceitos e uma forma 
diferenciada de se comunicar.

"À medida que os hábitos evo-
luem, a TIM encontra maneiras de 
adaptar e humanizar a sua tecnologia 
de relacionamento com soluções que 
tragam conveniência e resultados rá-
pidos para as demandas dos clientes. 
Queremos também criar experiências 
surpreendentes, adaptando o aten-
dimento a diferentes momentos e 
locais, acolhendo o cliente da melhor 
forma, inclusive, com o uso de Alexa. 
Estamos evoluindo para a próxima 
fase do atendimento por IA, aperfei-
çoando e ampliando as opções de in-
teração entre os clientes e a operado-
ra", explica Saverio Demaria, diretor 
de Customer Relations da TIM.

Para utilizar o atendimento da 
TIM em Alexa, o cliente deve acionar 
a Skill da operadora dizendo: “Alexa, 

abrir o atendimento da TIM”. Interna-
mente, a TAIS, assistente virtual com 
inteligência artificial da TIM, irá fazer 
a interface com Alexa por meio do 
IBM Watson Assistant na IBM Cloud. 

De acordo com Auana Mattar, CIO 
da TIM Brasil, a TAIS transformou 
o atendimento automático da TIM 
numa nova experiência para o cliente, 
mais personalizada, diversificada e 
ágil. Através dessa nova abordagem, 
que combina voz em linguagem na-
tural, jornadas conforme contexto do 
cliente, análise de sentimento e cura-
doria, as necessidades dos consumi-
dores são detectadas de forma predi-
tiva e automática, gerando soluções e 
medidas corretivas para o cliente.

“A TAIS já responde a diversos 
tipos de solicitações nos canais de 
atendimento da operadora e resolve 
as demandas por meio de automa-
ções inteligentes e a busca por análi-
se de dados. O lançamento da Skill da 
operadora em Alexa, segue a estraté-
gia de inovação da TIM em disponibi-
lizar um atendimento natural onde o 
cliente esteja, até mesmo em momen-

tos de interação onde não há o uso do 
dispositivo móvel”, destaca Mattar.

Para Argus Cavalcante, Associate 
Partner da IBM Consulting Brasil e lí-
der do projeto com a TIM, estamos “vi-
vendo uma era em que os provedores 
de serviço de comunicação são um ter-
reno fértil para a implantação de assis-
tentes virtuais, pois lidam com grandes 
volumes e diversidade de interações 
com os clientes. A integração de Alexa 
à assistente virtual da TIM é mais uma 
evolução importante que estamos le-
vando a esse ambicioso projeto de tor-
nar a experiência omnichannel de seu 
cliente mais amigável, ágil e eficiente.” 

Todos poderão utilizar o novo 
canal de atendimento, que evoluirá 
constantemente com novas funciona-
lidades e para outros planos. Inicial-
mente, apenas usuários dos planos 
TIM Black Família conseguem ter 
acesso aos serviços. Clientes de ou-
tros planos serão direcionados para 
o aplicativo MEU TIM, para a landing 
page da operadora ou receberão SMS 
com orientações sobre como resolver 
suas dúvidas com a TIM.
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Primeira telha fotovoltaica de fibrocimento 
do Brasil, desenvolvida pela Eternit, recebe 
registro do Inmetro
Com certificação, Eternit Solar começará a ser instalada em projetos-piloto em casas 
populares, comunidades, galpões, construções sem telhado aparente, além de instalações 
comerciais, postos de gasolina e em projetos na área agrícola e aviária

A Eternit – companhia especializa-
da no fornecimento de matérias-pri-
mas, produtos e soluções para o setor 
de construção civil, e líder de mercado 
no segmento de coberturas – recebeu, 
no final de dezembro, o registro do In-
metro para a primeira telha fotovoltai-
ca de fibrocimento do Brasil, batizada 
de Eternit Solar. Após testes executados 
no Instituto de Energia e Ambiente da 
Universidade de São Paulo (IEE-USP), o 
novo modelo agora está certificado sob 
o registro 008434/2021.

Além do IEE-USP, a Eternit Solar 
modelo ondulada F-140 também tem 
instalações na Universidade de Santa 
Catarina (UFSC) e na unidade fabril de 
Atibaia, onde já é produzida a telha de 
concreto Tégula Solar – primeiro mo-
delo fotovoltaico comercializado pela 
empresa, desde de agosto de 2021.

“Trata-se de uma tecnologia revolu-
cionária que é parte de nossa estratégia 
de democratizar o acesso à energia so-
lar a partir de fontes renováveis. Nossa 
expectativa é de que o novo produto al-
cance o alto potencial de mercado pois 
tem compatibilidade com as telhas tra-
dicionais de fibrocimento”, afirma Luís 
Augusto Barbosa, presidente da Eternit.

DIFERENCIAIS 

Desenvolvido desde 2020, o produ-
to passou por um processo de adequa-
ção na geometria a fim de permitir a 
incorporação das células fotovoltaicas. 
“É importante ressaltar que o peso da 
telha permanece praticamente o mes-
mo, permitindo instalação em estrutu-
ras pré-existentes, sem necessidade de 
modificações no telhado”, complemen-

ta Luiz Lopes, gerente de Desenvolvi-
mento de Novos Negócios da Eternit.

A Eternit Solar é esteticamente 
ondulada e levemente plana no topo 
das ondulações, onde células solares 
são integradas formando um conjunto 
único, e apresenta dimensão de 2,44 
m x 1,10 m. Em comparação ao mo-
delo de concreto, cuja potência é de 
9,16 Wp (watt-pico), a nova tecnolo-
gia possui potência superior de 142,2 
Wp (watt-pico) e consequente maior 
geração de energia por telha. “Com 
essa potência, 4 a 6 telhas já podem 
atender às necessidades de uma casa 
pequena. O restante da cobertura, por-
tanto, pode ser composto de telhas de 
fibrocimento”, explica Lopes.

PROJETOS-PILOTO

Para avaliação de desempenho 
e adequação da telha aos diferentes 
perfis de clientes, a empresa já tem 
projetos-piloto encaminhados em 
variados tipos de imóveis, como ca-
sas populares, comunidades, galpões, 
construções sem telhado aparente, 
além de instalações comerciais, pos-
tos de gasolina e em projetos na área 
agrícola e aviária.

Após a análise bem-sucedida dos 
pilotos, a Eternit definirá o cronogra-
ma de comercialização.

 Fundada há mais de 80 anos, a 
Eternit é uma companhia brasileira de 
capital aberto especializada no forneci-
mento de matérias-primas, produtos e 
soluções para o setor de construção ci-
vil, e líder de mercado no segmento de 
coberturas. Conta com cerca de 1.500 
colaboradores e unidades de produ-
ção em seis estados (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazo-
nas), além de 15 mil revendedores com 
presença em todo o território nacional. 
Com foco em inovação e sustentabilida-
de, a empresa desenvolveu a primeira 
geração de telhas fotovoltaicas do país 
aprovada pelo Inmetro, com células de 
captação de energia do sol aplicadas 
diretamente no formato ondulado da 
telha de concreto (Tégula Solar) e de fi-
brocimento (Eternit Solar). A comercia-
lização do primeiro modelo foi iniciada 
no segundo semestre de 2021 e do se-
gundo, está prevista para 2022. As ações 
da companhia são cotadas desde 1948 
na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, 
desde 2006, fazem parte do Novo Mer-
cado, que agrupa as empresas com mais 
alto nível de governança corporativa
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5G e suas implicações  
socioeconômicas no Brasil

Se a rede móvel 4G mudou a vida 
das pessoas, no sentido de aumentar 
a velocidade de acesso, o 5G irá revo-
lucionar a sociedade e as indústrias 
em seus meios produtivos. A palavra 
revolução é muito adequada ao 5G, 
pois não se trata apenas de aumento 
de velocidade.

Para entender o impacto que essa 
tecnologia móvel irá causar, é preci-
so conhecer algumas características 
dela. O 5G proporciona uma melho-
ria significativa na largura de banda 
(cerca de 20 vezes mais do que o 4G), 

aumento de até 100 vezes no número 
de dispositivos conectados, redução 
de até 90% no consumo de energia e 
uma latência 10 vezes menor, ou seja, 
o tempo gasto do momento em que as 
informações são enviadas de um dis-
positivo até que possam ser usadas 
pelo destinatário.

Dessa forma, com esse salto enor-
me em recursos, o 5G não é apenas 
uma rede móvel de próxima geração, 
mas também a capacitadora de outras 
tecnologias que irão impulsionar novos 
modelos de negócios. Podemos citar al-

guns casos de uso com esses recursos. 

Por exemplo, a banda larga me-
lhorada permite conexões móveis 
estáveis com taxas de dados máxi-
mas muito altas em áreas de elevada 
densidade populacional, tanto em 
ambientes internos quanto externos. 
Serviços críticos poderão ser imple-
mentados com precisão máxima.

Por exemplo, carros autônomos, 
que exigem tempo de resposta menor 
do que 1 milissegundo para não cau-
sarem acidentes; cirurgias remotas 
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que precisam de alta disponibilidade 
de rede, para não haver interrupção.

No caso de dispositivos IoT (In-
ternet of Things ou Internet das Coi-
sas, em português), será possível usar 
dispositivos de baixo consumo de 
energia em grande quantidade, como 
em infraestrutura de cidades inteli-
gentes e robotização de processos de 
manufatura em empresas. Nas áreas 
rurais, no agronegócio, é possível 
usar drones para mensurar terrenos, 
passar essas informações para outras 
máquinas que ajustam o consumo de 
água para não haver desperdício e 
também controlar o uso indiscrimi-
nado de agrotóxicos.

Portanto, o 5G permitirá oferecer 
uma gama de serviços diferenciados 
que abrem a porta para a inovação e, 
assim, gerar um grande avanço para 
o país, tanto na economia, quanto na 
qualidade de vida das pessoas, se pen-
sarmos nas possibilidades dentro de 
campos como a medicina, educação, 
segurança e serviços públicos em geral.

Como vimos, a mudança que o 5G 
oferece é radical, como nunca houve 
em outras gerações da rede celular. A 
transformação nas relações de traba-
lho, entre empresas e mesmo entre pa-
íses também será de grande impacto.

Neste sentido, o 5G trará a demo-
cratização das comunicações móveis 
avançadas para promover modelos 
de negócios baseados em uma nova 
geração de serviços focados em novos 
setores: casa conectada, lugares inteli-
gentes, logística avançada, mobilidade 
urbana conectada, e outras soluções, 
tais como gestão remota de ativos e 
gestão inteligente de resíduos.

No Brasil, esta nova geração de re-
des móveis tornará possível estender 
a conectividade a áreas remotas sem 
cobertura de banda larga, o que be-
neficiará a população, especialmente 
nas áreas rurais. Portanto, fica claro 
que falhas ou atrasos na implantação 
do 5G causam um impacto social e 

econômico muito grande.

A tecnologia 5G é muito mais 
abrangente do que a quarta geração 
e os países percebem seu valor estra-
tégico, por isso, é preciso agilidade na 
implantação. Na revolução industrial, 
a mecanização ajudava a produtivi-
dade dos trabalhadores e, mesmo 
substituindo algumas profissões, o 
processo era mais lento, permitindo 
o aprendizado de novas tecnologias e 
assim seguir as tendências mundiais 
sem muita perda.

Mas, na indústria 4.0, esse cenário 
é totalmente diferente: as mudanças 
foram rápidas de tal forma, que a tec-
nologia não está apenas ajudando na 
produtividade, mas sim, realizando 
muitos trabalhos estratégicos antes 
feitos por humanos.

Tendo isso em mente, nenhuma 
empresa ou país quer ficar para trás. 
Por esse motivo, é preciso pensar em 
parcerias entre governos e empresas 
para buscar soluções para a implan-
tação do 5G mais rapidamente. Não 
falo apenas em infraestrutura de an-
tenas e cabos de fibra óptica, isso é o 
básico a ser feito.

Apesar do fato do Brasil ter di-
mensões continentais, isso não pode 
mais ser impedimento em uma era 
em que tudo é resolvido pela inter-
net. Desde o pagamento de contas, 
passando por serviços públicos, até a 
realização de aplicações críticas den-
tro de empresas e órgãos públicos. 

Para se ter uma ideia em valores, 
um estudo feito pela consultoria Te-
lecom Advisory, chamado de “O Valor 
da Transformação Digital por meio 
da Expansão Móvel na América Lati-
na”, em análises de custo-benefício de 
projetos de investimento em infraes-
trutura, estima-se que cada mês de 
atraso no início da operação do 5G, 
estaria associada a uma perda de US$ 
534,79 milhões (cerca de R$ 2,8 bi-
lhões) por mês em termos de valor de 
crescimento do PIB.

O Brasil tem condições de exe-
cutar um bom plano de desenvolvi-
mento do 5G. O País é o primeiro da 
América Latina a largar na frente, já 
com o leilão de frequências realiza-
do. Pelo edital do leilão, as empresas 
vencedoras estão comprometidas 
a fazer uma série de investimentos. 
Por exemplo, atender com tecnologia 
4G ou superior a áreas pouco ou não 
servidas, com mais de 600 habitantes. 
É o caso do Estado do Amazonas, um 
dos locais mais carentes digitalmen-
te. E, para os municípios com mais 
de 30 mil habitantes, estão previstos 
compromissos de atendimento com 
tecnologia 5G.

Assim, as pessoas não precisarão 
mais deslocar-se por uma semana 
utilizando embarcações movidas a 
combustível fóssil apenas para re-
alizar uma consulta médica, tentar 
vender sua produção ou receber o pa-
gamento de uma pensão. Elas ganha-
rão tempo, renda e a região será mais 
sustentável.

Outro ponto forte do edital é o 
investimento na cobertura de 31.417 
mil quilômetros de rodovias federais 
com sinal de internet móvel de quarta 
geração (4G) ou superior. Portanto, já 
temos um bom início. Mas os Municí-
pios e Estados precisam se unir nesse 
avanço para não perder velocidade 
nesse movimento.

Presente no Brasil desde 1996, a 
Indra é uma das principais compa-
nhias de tecnologia e consultoria do 
país. Conta com mais de 8.000 pro-
fissionais, escritórios distribuídos 
nos principais estados brasileiros e 
quatro Centros de Produção. A com-
panhia faz parte de alguns dos proje-
tos mais inovadores para o desenvol-
vimento econômico e tecnológico do 
Brasil nos setores de Transporte & 
Defesa e de Tecnologia da Informação 
(TI), os quais estão agrupados em sua 
filial Minsait.

Texto de autoria de Marcelo 
Bernardino - Country Manager da 

Indra e da Minsait no Brasil
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Ano de 2021 bate recorde com mais de 
4 milhões de tentativas de fraude, revela 
Serasa Experian
Segmento de Bancos e Cartões também tem número destaque 
sendo o mais afetado, com 2,3 milhões de ataques

O ano de 2021 chegou ao fim re-
gistrando 4,1 milhões de movimen-
tações suspeitas no Brasil. De acor-
do com o Indicador de Tentativas de 
Fraude da Serasa Experian, esse nú-
mero mostra um aumento de 16,8% 
em relação ao acumulado de 2020, 
quando o índice registrou 3,5 milhões 
de ataques. Os dados do ano passado 
ganham destaque por serem os mais 
expressivos de toda a série histórica, 
iniciada em 2011.

Além disso, o segmento de Bancos 
e Cartões foi o principal foco dos gol-
pistas, marcando 2,3 milhões de tenta-
tivas de fraude, outro número recorde 
que representa um crescimento de 
33,3% na comparação com o acumu-
lado anual do ano anterior. Ainda no 
comparativo desse período, apenas os 
setores de Serviços e Telefonia tiveram 

baixas com -3,8% e -44,0%, respecti-
vamente. Confira no gráfico e tabela a 
seguir os números completos:

De acordo com o Diretor de Solu-
ções de Identidade e Prevenção a Frau-
des da Serasa Experian, Jaison Reis, os 
avanços tecnológicos impulsionados 
pela pandemia são em sua maioria 
positivos, mas também trazem conse-
quências para os consumidores. “o au-
mento das transações online em 2021 
e os diversos novos serviços que pas-
saram a ser oferecidos digitalmente 
são um prato cheio para os golpistas. 
Por isso, uma tentativa de fraude acon-
tece no país a cada 7 segundos. Dessa 
forma, é preciso que a população tenha 
cada vez mais atenção aos dados que 
compartilham, aos sites que acessam e 
nas novas modalidades de golpes que 
surgem todos os dias. A prevenção e o 

cuidado com as informações pessoais 
ainda são as formas mais eficazes para 
evitar fraudes”.

O recorte por idade mostra que, 
ainda no acumulado anual de 2021, 
os consumidores que possuem entre 
36 e 50 anos foram os que mais sofre-
ram ataques, registrando 1,5 milhão. 
Aqueles de 26 a 35 anos marcaram 
1,1 milhão. Na sequência temos as 
pessoas de 51 a 60 anos (587.791), os 
mais jovens de até 25 anos (477.512) 
e a parte da população com mais de 
60 anos (461.737).  

Na análise por região o destaque 
fica para o Sudeste, com 2,1 milhões de 
movimentações suspeitas sinalizadas. 
Em ordem decrescente estão: Nordes-
te (726.761), Sul (651,416), Centro-
-Oeste (375.005) e Norte (250.691).
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Novo golpe que circula no WhatsApp é 
site falso que promete consulta a dinheiro 
esquecido em bancos
O site oficial criado pelo Banco Central estava fora do ar e deve voltar após dia 14/02

Circulam nas redes sociais e apli-
cativos mensageiros, links e informa-
ções que prometem consultar e até 
sacar via pix valores disponíveis em 
bancos. O Banco Central de fato lan-
çou recentemente uma ferramenta 
que permite o resgate de valores es-
quecidos em instituições financeiras, 
porém a ferramenta não suportou a 
quantidade de acessos e foi tirada do 
ar pelo BC e deve ficar disponível ape-
nas depois do dia 14 de fevereiro. O 
link oficial para acesso era esse: 

https://www.bcb.gov.br/acessoin-
formacao/minhavidafinanceira/

Usando elementos visuais e ter-
mos como "registrato" no nome do 
domínio, golpistas aproveitam a ten-

dência de interesse pelo tema para 
tentar atrair usuários para sites fal-
sos, que podem infectar o seu disposi-
tivo com um vírus, malwares, roubar 
seus dados e até te convencer a enviar 
dinheiro. 

Parte da mensagem que leva para 
o site falso diz: "Consulte agora se 
você tem algum valor a receber! Sa-
que instântaneo via PIX, mais de 7 
milhões de brasileiros já consultaram 
e sacaram!".

A plataforma Site Confiável, que 
ajuda consumidores a verificarem si-
tes para evitarem golpes, identificou 
uma tendência nas buscas por sites 
que contenham o termo "registrato" 
nos últimos 30 dias. Foram 2367 bus-

cas que levam a pelo menos 6 sites 
diferentes, mas que usam as mesmas 
táticas para aplicarem os golpes.

Algo que é comum nesses sites 
é o tempo de existência, sites que 
foram criados recentemente e pos-
suem em média 10 dias de vida. Para 
Alessandro Fontes, co-fundador do 
Site Confiável, esses sites são descar-
táveis, pois com pouco tempo são ca-
talogados em blacklists de empresas 
de segurança ou denunciados nas 
empresas de hospedagens e a par-
tir disso os navegadores começam a 
emitir alertas de risco aos usuários, 
quando tentam acessar o site e por 
isso os criminosos mudam o domí-
nio ou nome do site para continuar 
a prática.
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Fontes também deixou 10 dicas 
para que os usuários possam evitar 
golpes, prejuízos e deixar a sua rotina 
no WhatsApp mais segura. 

• Jamais compartilhe seu  
código de segurança:  
como explicamos acima, o código 
de segurança, que geralmente é 
encaminhado via SMS para o seu 
número, é a principal forma de 
ativar o seu WhatsApp em um 
outro dispositivo;

• Ative a verificação  
em duas etapas:  
que será mais uma camada de 
segurança, onde o golpista, mesmo 
com seu código de segurança, não 
conseguiria ativar o WhatsApp 
em novo dispositivo. Você pode 
fazer isso nas configurações do 
aplicativo e se tiver dúvida,  
clique aqui;

• Proteja seus dados pessoais:  
permita que apenas seus contatos 
tenham acesso a foto do perfil. 
Você pode ajustar isso nas 
configurações (Configurações > 
Conta > Privacidade);

• Desconfie de pessoas pedindo 
dinheiro ou doações:  
algum contato seu pediu para 
depositar um dinheiro? Desconfie 
e tente ligar ou falar com a pessoa 
pessoalmente para confirmar a 
informação;

• Não seja curioso:  
te encaminharam uma corrente, 
na qual o texto te deixou 
absolutamente curioso (o que é 
chamado em inglês de clickbait,  
ou isca para cliques) e com 
vontade de abrir o link que 
acompanha a mensagem?  
Tenha cautela, pesquise no Google 
sobre a notícia e evite clicar em 
links encaminhados.

• Coloque senha e ative o touch id 
do seu smartphone:  
já imaginou se você perde seu 

smartphone e ele está sem 
nenhuma proteção? Os golpes 
também podem acontecer 
fisicamente, então proteja-se.

• Não clique em qualquer link: 
recebeu um link de atualização 
cadastral bancária, promoção, 
sorteio, acesso a benefício, vacina 
e até pesquisa? Cuidado, pode ser 
um golpe.

• Ficou em dúvida? Pesquise no 
Google: o Google pode te ajudar a 
identificar golpes, que já possam 
estar circulando a certo tempo. 
Através de notícias e sites que 
estejam falando do assunto. Então, 
se você ficou na dúvida. Pesquise.

• Mantenha seu WhatsApp 
atualizado: é importante 
atualizar a versão do seu 
aplicativo, para que você 
tenha acesso a correções de 
vulnerabilidades e brechas, que 
foram corrigidas pela empresa;

• Cuidado com os  
gatilhos mentais:  
os gatilhos mentais são peças-
chave em ataques de engenharia 
social. Então se você recebeu uma 
mensagem, que te deixou curioso, 
com senso de urgência, com uma 
percepção de vantagem exclusiva… 
pare, pense e pesquise sobre o 
que acabaram de enviar em seu 
WhatsApp. Pode ser um golpe.
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Existem entre 6 e 8 mil doenças ra-
ras diferentes em todo o mundo. No Bra-
sil, cerca de 14 milhões de pessoas têm 
alguma doença rara. Com o objetivo de 
chamar atenção, dar visibilidade ao tema 
e melhorar as condições de atendimento 
a essa população, no último dia do mês 
de fevereiro é comemorado o Dia Mun-
dial das Doenças Raras.

A Dra. Ekaterini Goudouris, Coor-
denadora do Departamento Científico 
de Imunodeficiências da Associação 
Brasileira de Alergia e Imunologia (AS-
BAI), explica a seguir a dificuldade do 
diagnóstico precoce e a importância do 
Teste do Pezinho.

O QUE É UMA DOENÇA RARA? 

No Brasil, o Ministério da Saúde 
considera uma doença rara aquela que 
afeta até 65 pessoas em cada grupo de 
100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pesso-
as para cada 2.000 indivíduos. Cerca 
de 80% dessas doenças são de origem 
genética.

Importante destacar a importância 
destas doenças, pois são crônicas e na 
maioria das vezes progressivas e inca-
pacitantes, afetando a qualidade de vida 
significativamente.

QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS  
DAS DOENÇAS RARAS? 

Por constituir um grupo hetero-
gêneo de doenças, os sintomas são 
variados e nem sempre fácil de serem 
reconhecidos, o que atrasa o diagnós-
tico e gera situações de maior gravida-
de e sofrimento para o paciente e seus 
familiares.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO  
E TRATAMENTO? 

É muito difícil chegar ao diagnóstico 
de uma doença rara e, quando se chega, 
geralmente é um diagnóstico tardio, o que 
impacta brutalmente na vida do paciente. 
O custo do tratamento e a dificuldade de 
acesso às terapias multidisciplinares (fi-
sioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psico-
logia, entre ouros) são outros empecilhos.

O TESTE DO PEZINHO AMPLIADO 
PODE SER USADO PARA O 
DIAGNÓSTICO PRECOCE?

O Teste do Pezinho Ampliado pode 
identificar mais de 50 doenças raras e deve 
ser realizado entre o terceiro e, no máximo, 
quinto dia após o nascimento da crian-
ça. Entre os diagnósticos precoces que o 
Teste do Pezinho Ampliado pode detectar 
estão os Erros Inatos da Imunidade (EII), 
que são defeitos genéticos em algum setor 
do sistema imunológico que predispõem 
a uma maior chance de desenvolver infec-
ções comuns de forma recorrente, como 
otites, pneumonia, sinusites, entre outras, 
infecções graves ou por microorganismos 
incomuns. Hoje estão descritos mais de 400 
defeitos genéticos associados aos EII, com 
prevalências variáveis ao redor do mundo. 
As mais comuns são aquelas em que há 
defeitos na produção de anticorpos. Atual-
mente, cerca de 70% a 90% dos pacientes 
ainda não estão diagnosticados.

PESSOAS COM ALGUMA DOENÇA 
RARA PODEM SE VACINAR CONTRA A 
COVID-19?

Pacientes com doenças raras po-
dem e devem receber as vacinas em uso 
contra o SARS-CoV-2, mas nem sempre 

apresentarão uma resposta imunológica 
satisfatória e protetora. Lembrando que 
temos entre 6 mil e 8 mil doenças raras, 
os defeitos imunológicos são diferentes 
entre si quanto à resposta à imunização, 
e mesmo pacientes com um mesmo diag-
nóstico podem ter respostas diferentes. 
Portanto, a indicação de vacinar deve ser 
individualizada.

EXISTE UMA REDE DE ATENDIMENTO 
AOS PACIENTES PORTADORES DE 
DOENÇAS RARAS?

Sim, foi criada em 2014, definida pela 
Portaria nº 199. A Política de Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Raras 
prevê uma rede de atendimento para 
prevenção, diagnóstico, reabilitação e 
tratamento pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Atualmente temos estabelecimen-
tos habilitados em diversas cidades bra-
sileiras, como: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília 
(DF), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), 
Florianópolis (SC), Campinas e Ribeirão 
Preto (SP). Esses Serviços são apoiados fi-
nanceiramente pelo Ministério da Saúde, 
mas ainda falta muito a ser feito.

A Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia existe desde 1972. É uma asso-
ciação sem finalidade lucrativa, de caráter 
científico, cuja missão é promover a edu-
cação médica continuada e a difusão de 
conhecimentos na área de Alergia e Imu-
nologia, fortalecer o exercício profissional 
com excelência da especialidade de Alergia 
e Imunologia nas esferas pública e privada 
e divulgar para a sociedade a importância 
da prevenção e tratamento de doenças alér-
gicas e imunodeficiências. Atualmente, a 
ASBAI tem representações regionais em 23 
estados brasileiros.

80% dos casos são genéticos. Pacientes 
devem se vacinar contra a Covid-19

Cerca de 14 milhões 
de brasileiros têm 
doenças raras
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A política econômica 
nacional, nas últimas qua-
tro décadas, vem tendo uma 
postura eminentemente 
imediatista, onde a busca 
da estabilização e do equi-
líbrio das contas públicas 
ofusca todos os problemas 
de médio e longo prazos. 
A obsessão pelas questões 
conjunturais retira da eco-
nomia qualquer referencial, 
qualquer norte e, com isso, 
o País não consegue se re-
conciliar com o crescimento 
econômico vigoroso, apre-
sentando resultados medí-
ocres e muito inferiores à 
média de expansão da eco-
nomia mundial.

A economia brasileira, 
nos últimos quarenta anos, 
registra um crescimento da 
renda per capita média de 
apenas 0,72% anuais, em 

comparação com os 4,5% 
apurados durante o perí-
odo de 1950 a 1980. Cabe 
destacar que, entre 1981 e 

1983, o PIB per capita so-
freu uma retração de 13% 
e, de 2014 a 2016, a queda 
acumulada somou 9%.

O Brasil sofre de uma 
“síndrome do raquitismo 
econômico” e, simplesmen-
te, não consegue acompa-
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País terá despesa recorde no pagamento 
de juros sobre a dívida pública em 2022

BRASIL: O PAÍS DOS JUROS INDECENTES

Neste ano deverão ser pagos, pela União, R$ 743 bilhões - 82,3% a mais do 
que a conta do ano anterior. . Em 2021 a despesa com juros da dívida pública 
consumiu 23,9% de toda a arrecadação federal

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

Presidente Juscelino Kubitschek
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nhar o crescimento da eco-
nomia mundial. A marcha 
do crescimento econômico 
nacional parece enferruja-
da, emperrada e não conse-
gue engatar qualquer ritmo 
que a possa levar avante e, 
ao contrário, tem se mos-
trado nesta década como 
uma autêntica marcha a ré, 
um verdadeiro andar para 
trás, como rabo de cavalo.

Um desses equívocos 
diz respeito à crença de que 
a estabilidade econômica é 
condição prévia à retomada 
do desenvolvimento do País. 
Primeiro a estabilidade, só 
depois o desenvolvimento. 
Sendo assim, as políticas de 
estabilização assumem um 
caráter de primazia absolu-
ta, subordinando e sufocan-
do todas as outras políticas. 
Apequena-se a política eco-
nômica, amesquinham-se os 
objetivos para a economia do 
País. E já lá se vão algumas 
décadas de busca inglória da 
miragem da estabilidade.

Evidentemente, nin-
guém, em sã consciência, há 
de negar a necessidade de 
as economias nacionais os-
tentarem bons e saudáveis 
fundamentos macroeconô-
micos. O caminho da esta-
bilidade deve ser concebido 
e implementado, no bojo de 
uma política de desenvolvi-
mento para o País. A estabi-
lidade não precede o desen-
volvimento; ao contrário, é 
a estratégia de desenvolvi-
mento do País que deve, si-
multaneamente, orientar e 
contextualizar as opções da 
política macroeconômica. 
Até porque, ao contrário do 
que se costuma propagar, os 
caminhos possíveis para se 
alcançar a estabilidade eco-
nômica são vários.

Outro desses equívocos 
é imaginar que apenas o 
ajuste fiscal e algumas refor-
mas – como a previdenciária 
- também devem ser con-
siderados como condições 
prévias à retomada do de-
senvolvimento. Da mesma 
forma colocada em relação 
à estabilidade econômica, 
deve-se privilegiar – conco-
mitantemente - a expansão 
econômica que produzirá 
ganhos generalizados e, em 
especial, aumentos da ar-
recadação tributária. Cabe 
destacar que, quando um 
denominador é baixo, todos 
os numeradores podem ser 
considerados altos – o que 
se aplica efetivamente no to-
cante à questão das receitas 
e despesas públicas. Quando 
há declínio da atividade eco-
nômica, como ocorreu nos 
anos mais recentes – a pro-
dução nacional não cresce 
– os lucros se transformam 
em prejuízos para empresas 
e, com isso, não há como ge-
rar Imposto de Renda e ou-
tras receitas.

Já afirmava o presi-
dente JK: 

“Estamos avançados no 
sentido de nosso desenvol-
vimento material, mas so-
mos forçados a reconhecer-
-nos ainda muito atrasados, 
principalmente em relação 
aos países de alto grau de 
industrialização. Uma aná-
lise comparativa de nossa 
marcha com a das nações 
desenvolvidas resultará em 
algo de inquietude. Deve-
mos ter a ambição de não 
nos contentar com o que já 
fizemos, e o orgulho de não 
nos resignarmos a continu-
ar em posição secundária. 
Na verdade, não se trata 
sequer de ambição ou orgu-
lho. Creio que já existe, na 
consciência coletiva brasi-
leira, a noção de que o nosso 
desenvolvimento é um im-
perativo de segurança na-
cional. Temos de acelerar o 
passo, integrando-nos num 
ritmo de crescimento mais 
rápido. Cumpre-nos procu-
rar, a todo o transe, o socor-

ro da técnica moderna. Te-
mos de ocupar, nos mapas 
econômicos e políticos, uma 
posição correspondente à 
nossa importância territo-
rial e demográfica. A grande 
tese do nacionalismo brasi-
leiro, a meta dos verdadei-
ros patriotas consiste em 
diminuir a margem imensa 
que nos separa dos povos 
que se elevaram à prospe-
ridade. Esse ideal constitui, 
por outro lado, um objetivo 
de prudência neste mundo 
de dura competição”.

“Impõe-se, portanto, a 
conclusão de que, num país 
como o nosso, não somen-
te as peculiaridades geo-
gráficas e humanas, mas 
também os dados acerca 
da evolução econômica in-
dicam o desenvolvimento 
acelerado como o único 
caminho de salvação. Ne-
nhuma política será legíti-
ma, se não objetivar, com 
caráter prioritário, o de-
senvolvimento. É esta uma 
diretriz que já nenhum go-
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verno poderá abandonar”.

Participei, como um 
dos seus coautores, da obra 
“Lanterna na Proa – Roberto 
Campos Ano 100” – com um 
texto de 7 páginas, intitulado 
“O País do Juro Alto – O Ab-
surdo Custo da Dívida Bra-
sileira”. Lançado em 2017 
pela Resistência Cultural o 
livro, contendo 344 páginas, 
foi organizado pelos reno-
mados Ives Gandra e Paulo 
Rabello de Castro, que atu-
aram como autores da pu-
blicação que contou, ainda, 
com a contribuição de textos 
escritos de José Sarney, Gui-
lherme Afif Domingos, Mer-
val Pereira, Roberto Teixeira 
da Costa, Rubens Barbosa e 
diversos economistas, como 
Armínio Fraga, Ernane Gal-
vêas, Gustavo Franco, Gus-
tavo Loyola, João Paulo dos 
Reis Veloso, Roberto Mace-
do, Rodrigo Constantino en-
tre outros.

Extraio, daquele meu 
texto, a seguinte coloca-
ção nele feita:

Esta discussão sobre 
a amplitude da taxa de ju-
ros real praticada no Brasil 
não é nova, como poderia 
sugerir a interpretação dos 
dois artigos de André Lara 
Resende publicados, res-
pectivamente, em 13 e 27 
de janeiro de 2017 no Va-
lor Eu & Fim de Semana, os 
quais tiveram e estão tendo 
enorme repercussão entre 
economistas e formadores 
de opinião, como se tivesse 
ocorrido a quebra de um 
dogma e que o tema em pau-
ta, como uma infalibilidade 
papal, estivesse em discus-
são. No entanto, cabe extrair 
alguns relevantes pontos e 
observações desses artigos: 

1 - “Desde a estabiliza-
ção da inflação crônica, 
com o Real – e já se vão 
mais de 20 anos – a taxa 
básica de juros no Brasil 
causa perplexidade entre 
os analistas. Por que tão 
alta? Inúmeras explicações 
foram ensaiadas, como dis-
torções, psicológicas e ins-
titucionais, associadas ao 
longo período de inflação 
crônica com indexação, 
baixa poupança e alta pro-
pensão ao consumo, tanto 
pública como privada; ine-
ficácia da política monetá-
ria entre outras. Embora 
todas façam sentido e pos-
sam, no seu conjunto, aju-
dar a entender por que os 
juros são tão altos, nenhu-
ma delas foi capaz de dar 

uma resposta convincente 
e definitiva para a questão.

As altíssimas taxas brasi-
leiras ficaram ainda mais 
difíceis de serem explica-
das diante da profunda 
recessão dos últimos dois 
anos. Como é possível que 
depois de dois anos segui-
dos de queda do PIB, de 
aumento do desemprego, 
que já passa de 12% da 
força de trabalho, a taxa 
de juro no Brasil conti-
nue tão alta, enquanto no 
mundo desenvolvido os ju-
ros estão excepcionalmen-
te baixos? Há quase uma 
década, nos Estados Uni-
dos e na Europa, e há três 
décadas no Japão, os juros 
estão muito próximos de 
zero, ou até mesmo nega-
tivos, mas no Brasil a taxa 
nominal é de dois dígitos e 
taxa real continua acima 
de 7% ao ano”.

2 – Em artigo subse-
quente, Lara Resende 
acrescenta: “No Brasil, a 
inflação é muito pouco 
sensível à taxa de juros. 
As razões da ineficácia 
da política monetária são 
muitas e controvertidas, 
mas a baixa sensibilidade 
da inflação à taxa de juros 
é indiscutível, uma unani-
midade. Por outro lado, a 
dívida pública em torno 
de 70% do PIB, uma taxa 
nominal de juros de 14% 
ao ano exige um superá-
vit fiscal de quase 10% do 
PIB para que a dívida no-
minal fique estável. Com 
a economia estagnada e 
a inflação perto dos 6% 
ao ano, isso significa que 
é preciso um superávit 
fiscal primário de quase 
5% da renda nacional 
para estabilizar a rela-
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ção entre a dívida e o PIB. 
A carga tributária está 
perto dos 40% do PIB, 
alta até mesmo para pa-
íses avançados, ameaça 
estrangular a economia 
e inviabilizar a retomada 
do crescimento. A dificul-
dade política para reduzir 
despesas é enorme. Fica 
assim claro que o custo 
fiscal da política monetá-
ria não é irrelevante”.

O raciocínio de André 
Lara Resende é absolu-
tamente límpido, claro, 
aritmético e verdadeiro. 
Ele arremata: “O Banco 
Central do Brasil tem qua-
dros competentes, suas 
diretorias foram sempre 
ocupadas pelos melhores 
profissionais, mesmo du-
rante os governos mais 
economicamente irrespon-
sáveis, e tem cumprido o 
seu papel de defensor da 
estabilidade monetária. 
Tenho plena consciência 
da importância da autono-
mia do Banco Central. Por 
isso mesmo, sempre evitei 
me manifestar diretamen-
te sobre questões mone-

tárias conjunturais. Abro 
uma exceção. Suponha o 
caso de um paciente com 
doença crônica para a qual 
se administra um remédio 
há décadas. Há unanimida-
de médica de que, no caso 
desse paciente, a doença é 
resistente. Doses maciças 
vêm sendo receitadas sem 
resultado. Os efeitos secun-
dários negativos são gra-
ves, debilitam e impedem 
a recuperação do paciente, 
que agora se encontra na 
UTI. Novos estudos, ainda 
que preliminares, questio-
nam a eficácia do remédio. 
Pergunta: deve-se conti-
nuar a ministrar as doses 
maciças de remédio ou 
reduzir rapidamente a do-
sagem? Parece-me questão 
de bom senso.

Pode-se perceber, clara-
mente, os equívocos trazi-
dos em relação ao conceito 
que juros baixos estimulam 
a inflação, enquanto que 
juros altos funcionam para 
reduzi-la, predominante na 
política monetária adotada 
pelo Brasil ao longo das úl-
timas décadas.

A taxa de juros real ele-
vada tornou-se repelente 
ao crescimento econômico 
brasileiro. Cabe destacar, 
mais uma vez que a polí-
tica monetária não pode 
ficar restrita a um único 
instrumento, como vem 
ocorrendo no Brasil ao lon-
go destas últimas décadas. 
Existem outros também 
eficazes e cito os depósitos 
bancários compulsórios, o 
IOF-Imposto sobre Opera-
ções Financeiras nas ope-
rações de crédito, além de 
diversos outros notórios 
mecanismos de combate 
à inflação. Em síntese: se 
antes o antídoto eram os 
juros, há muito este remé-
dio já se transformou no 
veneno do nosso cresci-
mento econômico. Os juros 
se convolaram na nova saú-
va: ou o Brasil acaba com 
o uso da taxa de juros real 
extorsiva para o combate à 
inflação ou ele acabará com 
o Brasil, resultando poucas 
e escassas alternativas ao 
crescimento econômico – 
questão que deve ser res-
gatada e alçada como da 
mais absoluta prioridade 

nacional. Estamos reféns 
de uma estrutura que nos 
aprisiona a um ciclo vicio-
so, que urge ser revertido.

Desde 1991, a despesa 
pública tem crescido a uma 
taxa maior do que a renda 
nacional e isso exige perma-
nente necessidade de ele-
vação da carga tributária. 
Várias razões explicam os 
expressivos gastos públicos, 
como os exponenciais défi-
cits da Previdência, a cor-
rupção, a burocratização, 
os desperdícios e a falta de 
planejamento. 

Conforme já mencionei, 
o Brasil se encontra aco-
metido pela doença típica 
da síndrome de raquitismo 
econômico e não consegue 
crescer em níveis superio-
res à taxa média de cres-
cimento mundial. País que 
não cresce é país condena-
do ao ananismo, à miséria 
e ao subdesenvolvimento, 
considerados os maiores 
inimigos da democracia.

A economia brasileira há 
muito não cresce e, em de-
corrência, a arrecadação real 
também não se expande. De 
outro lado, os juros exorbi-
tantes consomem boa parte 
das receitas provocando, 
ainda, um déficit orçamen-
tário nominal expressivo.  
Nos últimos 8 anos o déficit 
nominal das contas públicas 
consolidadas registraram 
uma média de 8,1% ao ano 
e, somente neste ano, deve-
rá circundar, mais uma vez, 
os 9% do PIB. O desfecho é 
uma dívida pública cada vez 
maior e sempre a exigir mais 
e mais recursos para finan-
ciá-la. É como se estivésse-
mos usando querosene para 
tentar apagar fogueiras.
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Devemos, é verdade, 
arrumar a nossa casa, mas 
incorreremos em desordem 
maior ainda se entravarmos 
o ritmo da nossa produção.

Cabe ao governo prati-
car todos os atos que con-
duzem ao equilíbrio orça-
mentário. Importa combater 
o empreguismo no serviço 
público e, com isso, reduzir 
os gastos da administração. 

É o que tenho feito, na 
medida de minhas possibi-
lidades. Só eu mesmo sei o 
quanto me tem custado con-
trariar a expansão de inúme-
ros fatores negativos da vida 
brasileira e reagir contra 
eles, sem provocar atropelos.

O que, porém, (...) preten-
do tornar bem claro é que, na 
luta contra a inflação, se in-
clui, como um dos elementos 
mais importantes, o aumento 
da produção nacional.

Mais de um milhão de 
consumidores se incorpo-
ra todos os anos à nossa 
população, seja dos que 
aqui nascem, seja dos que 
adotam o nosso país como 
segunda pátria. Creio na 
capacidade de trabalho e 
de recuperação do Brasil. 
Creio na indústria de meu 
país e sei o quanto lhe de-
vemos todos.

Não haverá nada que 
me convença da conveniên-
cia de corrermos o risco de 
desestimular a produção, 
quando o crescimento do 
número de consumidores é 
contínuo e intenso.

Nenhuma política eco-
nômica será bastante con-
vincente para mim, ou con-
veniente para meu país, se 
não considerar a realidade 

positiva de que é necessário 
alimentar, vestir e amparar 
novos contingentes huma-
nos que vêm ampliar nossa 
superfície demográfica.

Aos que, de boa fé, nos 
aconselham medidas de 
contenção indiscriminadas, 
peço que recordem as con-
dições sem que se operou o 
desenvolvimento de grandes 
nações e julguem se lhes foi 
possível vencer os obstácu-
los com que se defrontavam 
sem criar riqueza. 

Aos que pensam que o 
Brasil deve parar a fim de 
pôr a casa em ordem, res-
pondo que nosso país deve 
arrumar a casa produzindo, 
trabalhando, exigindo de 
seus filhos um esforço mais 
racional e um maior rendi-
mento de produção. 

Constituiu sempre uma 
das preocupações centrais 
de meu governo coordenar 
as medidas tendentes ao 
mesmo tempo a salvar a nos-
sa moeda, estabilizar a vida 
econômica, encorajar o au-
mento da produção, jugular 
o surto inflacionário.

Combatendo a inflação com 
o desenvolvimento

É de autoria do Presidente JK o texto abaixo:
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Copom eleva juros básicos da economia 
para 10,75% ao ano
Juros atingem dois dígitos pela primeira vez desde 2017

Matéria de autoria de 
Wellton Máximo, de 02 de 
fevereiro último e publica-
da Agência Brasil – Brasí-
lia destaca que: “Em meio 
ao aumento da inflação de 
alimentos, combustíveis e 
energia, o Banco Central 
(BC) apertou ainda mais 
os cintos na política mo-
netária. Por unanimidade, 
o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) elevou a 
taxa Selic, juros básicos da 
economia, de 9,25% para 
10,75% ao ano. A decisão 
era esperada pelos analis-
tas financeiros.

A taxa atingiu os dois 
dígitos pela primeira vez 
desde julho de 2017, quan-
do também estava em 
10,25% ao ano. Esse foi o 
oitavo reajuste consecuti-
vo na taxa Selic. De março 
a junho do ano passado, o 

Copom tinha elevado a taxa 
em 0,75 ponto percentual 
em cada encontro. No iní-
cio de agosto, o BC passou 
a aumentar a Selic em 1 
ponto a cada reunião. Com 
a alta da inflação e o agra-
vamento das tensões no 
mercado financeiro, o rea-
juste passou para 1,5 ponto 
nas três últimas reuniões.  

Em comunicado, o Co-
pom indicou que continua-
rá a elevar os juros básicos 
até que a inflação esteja 
controlada no médio prazo. 
O órgão, no entanto, infor-
mou que reduzirá o ritmo 
das altas da taxa Selic nas 
próximas reuniões, por-
que a economia ainda está 
sentindo o impacto dos au-
mentos anteriores.

‘Em relação aos seus 
próximos passos, o Comitê 

antevê como mais adequa-
da, neste momento, a redu-
ção do ritmo de ajuste da 
taxa básica de juros. Essa 
sinalização reflete o está-
gio do ciclo de aperto, cujos 
efeitos cumulativos se ma-
nifestarão ao longo do ho-
rizonte relevante’, destacou 
a nota do Copom.

Com a decisão do Co-
pom, a Selic continua num 
ciclo de alta, depois de 
passar seis anos em ser 
elevada. De julho de 2015 
a outubro de 2016, a taxa 
permaneceu em 14,25% ao 
ano. Depois disso, o Copom 
voltou a reduzir os juros 
básicos da economia até 
que a taxa chegasse a 6,5% 
ao ano em março de 2018. 
A Selic voltou a ser redu-
zida em agosto de 2019 
até alcançar 2% ao ano em 
agosto de 2020, influencia-

da pela contração econô-
mica gerada pela pandemia 
de covid-19. Esse era o me-
nor nível da série histórica 
iniciada em 1986.

INFLAÇÃO

A Selic é o principal ins-
trumento do Banco Central 
para manter sob controle 
a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). Em 2021, o in-
dicador fechou em 10,06%, 
no maior nível desde 2015, 
pressionado pelo dólar, pe-
los combustíveis e pela alta 
da energia elétrica.

O valor está acima do 
teto da meta de inflação, que 
era de 5,25% no ano passa-
do. Para 2022, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
fixou meta de inflação de 
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3,5%, com margem de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual. O IPCA, portanto, não 
podia superar 5% neste ano 
nem ficar abaixo de 2%.

No Relatório de In-
flação divulgado no fim 
de dezembro pelo Banco 
Central, a autoridade mo-
netária estimava que, em 
2021, o IPCA fechará 2022 
em 4,7% no cenário base. A 
projeção, no entanto, pode 
estar desatualizada com 
as tensões internacionais 
que elevam a cotação do 
petróleo e com fatores cli-
máticos que prejudicam as 
safras em diversas partes 
do Brasil.

As previsões do merca-
do estão mais pessimistas. 
De acordo com o boletim 
Focus, pesquisa semanal 
com instituições financei-
ras divulgada pelo BC, a in-
flação oficial deverá fechar 
o ano em 5,38%. A projeção 
oficial só será atualizada no 
próximo Relatório de Infla-
ção, que será divulgado no 
fim de março.

CRÉDITO MAIS CARO

A elevação da taxa Selic 
ajuda a controlar a inflação. 
Isso porque juros maiores 
encarecem o crédito e de-
sestimulam a produção e 
o consumo. Por outro lado, 

taxas mais altas dificultam 
a recuperação da economia. 
No último Relatório de In-
flação, o Banco Central pro-
jetava crescimento de 1% 
para a economia em 2022.

O mercado projeta cres-
cimento um pouco maior. 
Segundo a última edição do 
boletim Focus, os analistas 
econômicos preveem ex-
pansão de 1,55% do Produ-
to Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços produ-
zidos pelo país) neste ano.

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de 
títulos públicos no Sistema 
Especial de Liquidação e 

Custódia (Selic) e serve de 
referência para as demais 
taxas de juros da economia. 
Ao reajustá-la para cima, 
o Banco Central segura o 
excesso de demanda que 
pressiona os preços, por-
que juros mais altos enca-
recem o crédito e estimu-
lam a poupança.

Ao reduzir os juros bá-
sicos, o Copom barateia o 
crédito e incentiva a produ-
ção e o consumo, mas en-
fraquece o controle da in-
flação. Para cortar a Selic, a 
autoridade monetária pre-
cisa estar segura de que os 
preços estão sob controle e 
não correm risco de subir.”

A Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) 
considera equivocada a 
decisão do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) pelo 
novo aumento da taxa bá-
sica de juros (Selic) em 1,5 
ponto percentual, levando-
-a para 10,75% ao ano.

De acordo com o presi-
dente da CNI, Robson Bra-
ga de Andrade, os sete au-
mentos anteriores da taxa 
básica de juros já levaram 
a uma política monetária 
contracionista, com taxa de 
juros real estimada em 4% 
ao ano, acima da taxa de 
juros real neutra, estimada 
em 3,5% ao ano.

“Isso inibe a atividade 
econômica e deve continu-
ar a desacelerar a inflação 
nos próximos meses”, des-

taca Robson de Andrade. 
“Essa intensificação do rit-
mo de aperto da política 
monetária aumenta o risco 

de recessão em 2022, com 
efeitos negativos sobre a 
produção, o consumo e o 
emprego.”

Alta excessiva na Selic foi equivocada, 
afirma CNI
Decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 
de elevar Selic em 1,5 ponto percentual deve provocar efeitos 
negativos sobre a produção, o consumo e o emprego 
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Um sinal de que a recu-
peração econômica está sob 
risco é a trajetória do Índi-
ce de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br), 
sobretudo no segundo se-
mestre de 2021. O índice de 
novembro está 0,6% abaixo 
do índice de junho, o que in-
dica estagnação da ativida-
de. A CNI entende que esse 

quadro adverso da atividade 
econômica, aliado à traje-
tória de queda já projetada 
para a inflação, demanda 
uma política monetária mais 
cautelosa por parte do BC. 

Esse exagerado volu-
me de recursos gastos no 
pagamento de juros sobre 
a dívida pública brasileira 

decorre, principalmente, da 
nefasta e equivocada políti-
ca monetária adotada pelos 
governantes do país du-
rante parte significativa de 
quase todo esse período, o 
qual também ficou marcado 
como um dos períodos em 
que se verificou os menores 
níveis de investimentos pú-
blicos já praticados.

Há de se destacar, de 
outro lado que, também, a 
política monetária brasi-
leira atuou praticamente 
na contramão do resto do 
mundo que implementou 
uma das menores taxas de 
juros e, em muitos casos, 
de forma negativa – quan-
do comparadas às suas res-
pectivas inflações.

Ano Total Consolidado Federal Estados e Municípios

2001 6,60 3,59  3,01

2002 7,61 2,82  4,79

2003 8,42 5,94  2,48

2004 6,56 3,78  2,78

2005 7,28 5,94  1,34

2006 6,72 5,12  1,60

2007 5,98 4,33  1,65

2008 5,32 3,10  2,22

2009 5,13 4,51  0,62

2010 5,03 3,20  1,83

2011 5,41 4,13  1,28

2012 4,44 3,06  1,38

2013 4,67 3,48  1,19

2014 5,39 4,34  1,05

2015 8,37 6,63  1,74

2016 6,49 5,07  1,42

2017 6,09 5,18  0,91

2018 5,41 4,43  0,98

2019 4,87 4,20  0,67

2020 4,18 3,57  0,61

2021 5,17 4,69  0,48

2022* 9,42 8,50  0,92

BRASIL - JUROS NOMINAIS PAGOS PELO SETOR PÚBLICO 
EM RELAÇÃO AO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO - Em%

Estimativas
Fonte: Banco Central do Brasil

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Estimativas
Fonte: Banco Central do Brasil

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano PIB - US$ bilhões JUROS % DESPESA - US$ bilhões 

2001 559,56 6,598 36.919,77

2002  508,10 7,608 38.656,25

2003 559,47 8,417 47.090,59

2004 669,34 6,565 43.942,17

2005 892,03 7,284 64.975,47

2006 1.107,13 6,720 74.399,14

2007 1.396,80 5,975 83.458,80

2008 1.693,15 5,322 90.109,44

2009 1.672,63 5,131 85.822,65

2010 2.209,75 5,028 111.106,23

2011 2.614,48 5,408 141.391,07

2012 2.463,55 4,442 109.430,89

2013 2.468,46 4,668 115.227,71

2014 2.454,85 5,730 140.662,90

2015 1.796,17 8,369 150.321,46

2016 1.800,13 6,492 116.864,43

2017 2.063,19 6,087 125.586,37

2018 1.916,21 5,414 103.743,61

2019 1.872,80 4,959 93.097,29

2020 1.448,00 4,195 60.743,60

2021* 1.608,45 5,169 83.140,78

2022* 1.680,31 9,421 158.302,01

BRASIL – DESPESAS DE JUROS NOMINAIS  SOBRE A DÍVIDA 
PÚBLICA BRASILEIRA TOTAL – (União, Estados e Municípios)



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 7 9EDIÇÃO 301 MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

Ano PIB – R$ milhões Juros Nominais % Despesa R$ milhões

2001 5.736,571,8 3,59 205.942,92

2002 5.011.735,7 2,82 166.710,94

2003 5.479.178,6 5,94 55.163,20

2004 6.323.577,1    3,78 239.031,21

2005 6.526.066,6   5,94 387.648,35

2006 6.784.628,7 5,12 347.372,98 

2007 7.196;446,9 4,33 311.606,15

2008 7.563.048,0 3,10 234.454,48

2009 7.553.532,7 4,51 340.664,32

2010 8.122.174,8 3,20 259.897,53

2011 8.444.489,5 4,13 348.778,06          

2012 8.607.232,7 3,06 263.381,32

2013 8.865.864,7 3,48 308.532,09

2014 8.910.544,7 4,34 386.717,63

2015 8.594.597,9 6,63 569.821,84

2016 8.313.046,0 5,07 421.471,43

2017 8.423.016,8 5,18 436.312,27

2018 8.573.255,3 4,43 79.795,20

2019 8.677.916,0 4,20 364.472,47

2020 8.341.327,5 3,57 297.785,39

2021* 8.677.437,3 4,69 406.971,80

2022* 8.738.179,3 8,50 742.745,24

BRASIL – DESPESAS DE JUROS NOMINAIS PAGAS  
PELO GOVERNO FEDERAL SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
Em R$ de 2021

Estimativas - Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano PIB – US$ milhões Juros Nominais % Despesa US$ milhões

2001 559.562,59 3,59 20.088,30

2002 508.101,18 2,82 14.328,45

2003 559.465,40 5,94 33.232,24

2004 669.339,54 3,78 25.301,03

2005 892.033,25 5,94 52.986,78

2006 1.107.131,33 5,12 56.685,12

2007 1.396.797,40 4,33 60.481,33

2008 1.693.147,00 3,10 52.487,55

2009 1.672.624,76 4,51 75.435,37

2010 2.209.750,92 3,20 70.712,03

2011 2.614.482,35 4,13 107.978,11

2012 2.463.548,92 3,06 75.384,60

2013 2.468.456,41 3,48 85.902,28

2014 2.454.846,01 4,34 106.540,31

2015 1.796.167,58 6,63 119.085,90

2016 1.800.134,38 5,07 91.266,81

2017 2.063.184,62 5,18 106.872,96

2018 1.916.212,79 4,43 84.888,22

2019 1.872.799,65 4,20 78.657,58

2020 1.447.998,21 3,57 51.693,54

2021* 1.608.452,00 4,69 75.436,40

2022* 1.680.308,30 8,50 142.826,20

BRASIL – DESPESAS DE JUROS NOMINAIS PAGAS 
PELO GOVERNO FEDERAL SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA 
EQUIVALÊNCIA EM DÓLARES CORRENTES

DESPESAS DE JUROS COMO PROPORÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL BRUTA
Em valores nominais - %

Fonte: Banco Central do Brasil/Secretaria do Tesouro Nacional

Estimativas - Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

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

Presidente Juscelino Kubitschek
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TAXA DE JUROS SELIC - % ao ano

Fonte: Banco Central do Brasil

“Com taxas de juros que chegaram a mais de 25% ao ano e um crescimento medíocre da economia, o 
resultado é inexorável: a relação dívida e PIB cresce. O Estado brasileiro custa muito e gasta mal? Com 
certeza, mas não é essa a razão do crescimento da dívida. A política de taxa de juros do Banco Central, 
do real até muito recentemente, foi um gravíssimo equívoco. A história irá deixar claro o preço de uma 
política de juros extraordinariamente altos, associada a uma pesada e kafkiana carga fiscal.” 

André Lara Resende: O Estado de S. Paulo – 25.11.2020

Governo US$ bilhões total Média anual 

Luis Inácio Lula da Silva - 2003/2010 2.475,84 309,48

Dilma Rousseff  - 2011/2016 2.298,70 383,12

Michel Temer – 2017/2018 816,11 408,05

Jair Bolsonaro – 2019/2022* 1.811,97 452,99

Total   7.402,62 370,13

QUANTO O GOVERNO FEDERAL TERÁ PAGO 
DE JUROS NOMINAIS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
NOS ÚLTIMOS 20 ANOS
Período de 2003 a 2022

Projeções/Valores em R$ de 2021
Fonte: Banco Central do Brasil – Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Governo US$ bilhões total Média anual 

Luis Inácio Lula da Silva - 2003/2010 427,32 53,42

Dilma Rousseff  - 2011/2016 586,16 97,69

Michel Temer – 2017/2018 191,76 95,88

Jair Bolsonaro – 2019/2022* 348,61                 87,11

Total   1.553,85 77,69

QUANTO O GOVERNO FEDERAL TERÁ PAGO 
DE JUROS NOMINAIS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
NOS ÚLTIMOS 20 ANOS 
Período de 2003 a 2022

Projeções/Em US$ correntes
Fonte: Banco Central do Brasil – Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

BRASIL - TAXA DE JUROS REAL X VARIAÇÃO
DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO  
E RESERVAS CAMBIAIS - 2001/2021

Ano Juros reais (%) Reservas cambiais US$ bi Var. do PIB (%)

2001 9,24 35,87 1,39

2002 6,18 37,82 3,05

2003 12,61 49,30 1,14

2004 8,21 52,94 5,76

2005 12,73 53,80 3,20

2006 11,60 85,84 3,96

2007 7,20 180,33 6,07

2008 6,27 193.78 5,09

2009 5,37 238,52 -0,13

2010 3,86 287,87 7,53

2011 4,97 352,01 3,97

2012 2,48 378,61 1,92

2013 2,39 375,79 3,00

2014 4,34 374,05 0,50

2015 2,63 368,74 -3,55

2016 7,41 372,22 -3,28

2017 6,77 381,97 1,32

2018 2,72 374,22 1,78

2019 1,58 356,88 1,22

2020 -1,63 355,62 -3,88

2021 -4,77 362,20 4,50*
Estimativa +Selic deflacionada pelo IPCA/Reservas Cambiais: Conceito de Liquidez

Internacional. – Fonte: LCA/Banco Central/MinasPart Desenvolvimento
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O Brasil é novamente o 
país com a maior taxa mun-
dial de juros reais, segundo 
ranking compilado pelo 
MoneYou e pela Infinity As-
set Management.

O país já tinha conquis-
tado a liderança em outu-
bro do ano passado mas, em 
dezembro, foi ultrapassado 
pela Turquia – que agora 
caiu para a 8ª posição.

O topo do ranking nada 
lisonjeiro foi retomado pelo 
Brasil após a decisão do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central, de 
elevar a taxa Selic em 02 de fe-
vereiro último, para 10,75%.

Com a nova Selic, os ju-
ros reais, ou seja, desconta-
da a inflação (leia mais abai-
xo), atingiram 6,41% ao ano.

A taxa de juros real é 
calculada com abatimento 
da inflação prevista para os 
próximos 12 meses, sendo 
considerada uma medida 
melhor para comparação 

com outros países.

JUROS NOMINAIS

Com a recente alta da 
Selic promovida pelo Co-
pom no último dia 2 de 
fevereiro e considerando-
-se os juros nominais (sem 
descontar a inflação), a taxa 
brasileira subiu para a ter-
ceira posição, atrás apenas 
de Argentina e Turquia.

Hoje com uma das 
maiores taxas de juros do 
mundo, o Brasil pode ter-
minar 2022 liderando tam-
bém no chamado “juro real”, 
isto é, quando se desconta a 
perda pela inflação.

A taxa de juros real bra-
sileira projetada para o fim 
de 2022 está atualmente na 
casa dos 6,5%, caso as pro-
jeções para inflação e taxa 
Selic se mantenham.

O Brasil lidera na pro-
jeção de juro real na com-

paração com outros 37 paí-
ses, segundo levantamento 
feito pela Necton Investi-
mentos (do BTG Pactual, 
mesmo grupo que controla 
a EXAME).

Com esses valores, o juro 
real brasileiro está acima 
das previsões para países 
como Argentina e Turquia, 
onde os juros nominais são 
muito altos, acima de 20% e 
50%, respectivamente, mas 
o juro real ficará negativo 
devido à alta inflação (veja 
no gráfico abaixo).

No IPCA, foi usado no 
levantamento uma alta de 
5,23% no ano. Já para a Selic, 
até esta semana, a aposta na 
mediana do boletim Focus 
era de que o Brasil terminas-
se 2022 com taxa básica de 
juros em 11,75%. O juro real 
é calculado subtraindo-se 
esses dois componentes.

“O valor [do juro real 
brasileiro] é praticamente 
o dobro da taxa projetada 
para o segundo lugar, que é 

O Brasil é novamente o país com a 
maior taxa mundial de juros reais

Fonte: MoneYou e pela Infinity 
Asset Management

Posição País Juros  
  Nominais - %

01 Argentina 40,00

02 Turquia  14,00

03 Brasil 10,75

04 Rússia 8,50

05 México  5,50

06 Chile 5,50

07 Índia  5,40

08 China  4,35

09 África do Sul 4,00

10 Colômbia  4,00

11 República Checa  3,75

12 Indonésia  3,50

13 Hungria  2,90

14 Polônia  2,25

15 Filipinas  2,00

16 Malásia  1,75

17 Coreia do Sul  1,25

18 Taiwan  1,13

19 Canadá  0,25

20 Hong Kong  0,86

21 Nova Zelândia 0,75

22 Tailândia  0,42

23 Cingapura  0,31

24 Estados Unidos  0,25

25 Reino Unido  0,25

26 Austrália  0,10

27 Israel  0,10

28 Alemanha  0,00

29 Áustria  0,00

30 Bélgica  0,00

31 Espanha  0,00

32 França  0,00

33 Grécia  0,00

34 Holanda  0,00

35 Itália  0,00

36 Portugal  0,00

27 Suécia  0,00

38 Japão  -0,10

39 Dinamarca -0,60

40 Suíça  -0,75

RANKING DE TAXAS 
NOMINAIS DE JUROS

Fonte: g1.globo.com/economia/
noticia/2022/02/03
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a Rússia, que deve ter uma 
taxa de juros de 8,1%, con-
tra uma inflação de 4,8%, 
o que dá uma taxa real de 
3,3%”, escreveu em nota a 
clientes André Perfeito, eco-
nomista-chefe da Necton.

Em países desenvolvi-
dos, no geral, são observa-
das inflação e taxa de juros 
em patamares menores, fa-
zendo com que o juro real 
também seja menor.

Um aumento de 1,5 pon-
to percentual na Selic já era 
esperado para a reunião do 
Comitê de Política Monetá-
ria do Banco Central, do dia 
2 de fevereiro último. As-
sim, a taxa de juros chegou 
a 10,75% já nesta semana, 
ante aos anteriores 9,25%.

O QUE SIGNIFICA  
O JURO REAL?

O juro real é uma métri-
ca observada com atenção 
por investidores, porque 
mostra o quanto um aporte 
em renda fixa renderia aci-
ma da inflação em certo país.

O cenário de juro real aci-
ma de 6% seria uma rever-
são em relação ao momento 
atual. Pela inflação e juros de 
hoje no Brasil, o rendimen-
to com base na Selic perde 
para a inflação: o acumula-
do em 12 meses no IPCA foi 
de 10,06% em 2021, contra 
9,25% da taxa Selic.

Assim, os aumentos na 
taxa de juros, somado à in-
flação recorde do ano pas-
sado, desemprego e ativida-
de econômica fraca, levam 
a uma perspectiva de eco-
nomia brasileira estagnada 
neste ano, crescendo na 
casa dos 0,3%. O Brasil teve 
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JUROS REAIS NOS ESTADOS UNIDOS 
2009/2021

Ano Inflação-CPI Fed Funds Taxa Real
 % ao ano % ao ano % ao ano

2009 2,81 0,25 -2,56

2010 1,44 0,25 -1,19

2011 3,06 0,25 -2,81

2012 1,76 0,25 -1,51

2013 1,51 0,25 -1,26

2014 0,65 0,25 -0,40

2015 0,64 0,26 -0,38

2016 2,05 0,51 -1,54

2017 2,10 1,10 -1,00

2018 1,92 1,91 -0,01

2019 2,26 2,28  +0,02

2020 1,30 0,54 -0,76

2021 7,12 0,25 -6,87
Fonte: FMI/LCA . Elaboração: MinasPart 

Desenvolvimento

“Depois de mais de cinco décadas de um absoluto 
reinado, a Teoria Quantitativa (da Moeda) foi apo-
sentada em silêncio. Ainda nos anos 1990, foi logica-
mente questionada pela constatação de que os ban-
cos centrais são incapazes de controlar a oferta de 
moeda sem perder o controle da taxa básica de juros. 
Em seguida, com a grande crise financeira de 2008, 
foi refutada de forma flagrante pelo experimento do 
‘Quantitative Easing’. Para salvar o sistema financei-
ro mundial, os bancos centrais das economias avan-
çadas multiplicaram seus passivos mais de dez vezes, 
sem que se observasse qualquer sinal de inflação. Não 
foi mais possível sustentar que a demanda agregada 
responde à emissão de moeda, o passivo do banco 
central, mas não à expansão de dívida pública, o pas-
sivo do tesouro.

A tentativa de substituir o limite da Teoria Quantitati-
va por um teto na relação dívida/PIB não sobreviveu 
à ainda mais agressiva expansão de moeda e dívida 
durante a pandemia de 2020. Com inúmeros países 
superando o limite superior de 90% a partir do qual 
a economia se desorganizaria, ficou impossível sus-
tentar um limite superior intransponível para a rela-
ção dívida/PIB. O limite à faculdade do Estado de dar 
crédito e criar poder aquisitivo é necessariamente um 
limite institucional político”

Textos extraídos do artigo intitulado “A camisa de 
força ideológica”, de autoria de André Lara Resende, 

publicado em Valor, de 11 de fevereiro de 2022

uma das piores projeções 
de crescimento do mundo 
no último relatório do Fun-
do Monetário Internacional.

Ainda não é garantia 
que a inflação fechará 2022 
no patamar previsto, mes-
mo com a alta de juros. As 
últimas projeções para o 
IPCA já vêm subindo para 
além de 5% inicialmente 
previstos e acima do teto da 
meta do Banco Central. No 
ano passado, o IPCA fechou 
o ano em 10,06%, a maior 
alta desde 2015 e uma das 
piores desde o Plano Real.

Neste cenário, a taxa Se-
lic também pode ir além dos 
11,75%, a depender de como 
se desdobrar a inflação no 

resto do ano. Com a prévia do 
IPCA de janeiro vindo acima 
do esperado, casas de análise 
e bancos têm aumentado a 
projeção para a Selic. Alguns 
já apostam que a taxa termi-
nará acima de 12%, isto é, 
com ainda mais aumentos 
promovidos pelo Copom nas 
próximas reuniões.

Vale mencionar que, des-
de a Crise Financeira Inter-
nacional de 2008, os Estados 
Unidos passaram a adotar 
uma política monetária de 
juros reais negativos – tendo 
estacionado a mesma por 
um patamar fixo por pratica-
mente 7 anos seguidos e re-
tornado em 2020, conforme 
pode ser verificado na tabela 
apresentada a seguir:
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Para 2022, a estimativa 
de gastos com despesas de 
juros sobre a dívida pública 
Federal brasileira alcança 
8,1% do PIB – Produto In-
terno Bruto, somando R$ 
742,75 bilhões – um recor-
de histórico, sendo 82,3% 
superior ao do ano passado.

Cabe destacar que os 
investimentos públicos no 

Brasil alcançaram um total 
de apenas 1,4% do PIB, em 
2020-, segundo estimativas 
do IBRE/FGV – contrastan-
do significativamente com 
as despesas no pagamento 
de juros da dívida pública, 
que atingiram de 4,2% no 
mesmo ano. 

Saliente-se que o maior 
nível de investimentos re-

alizados pelo Governo Fe-
deral (Governo Central + 
Empresas Estatais), desde 
1995, ocorreu durante o 
ano de 2010, quando atin-
giu 2,7% do PIB. Neste 
mesmo ano, as despesas no 
pagamento de juros consu-
miram 5,08% do PIB. 

A dívida pública bruta 
total brasileira (União, Es-

tados e Municípios) alcan-
çou R$ 6.966,9 bilhões ao 
final de 2021, o equivalente 
a US$ 1.297,14 bilhão – o 
que corresponde a 80,32% 
do PIB. Mantidos os eleva-
dos déficits das contas pú-
blicas é bem possível que a 
dívida pública bruta brasi-
leira chegue aos 100% do 
PIB em alguns anos mais à 
frente.

Uma das preocupações 
no Brasil é justamente com 
o crescimento da dívida, 
que caminha para 100% 
do PIB. É um problema?

ALR: Trata-se de uma 
preocupação infundada. 
Em várias ocasiões na his-
tória, sobretudo depois 
de guerras ou catástrofes, 
inúmeros países tiveram 
dívidas superiores ao PIB. 
Hoje, Japão, EUA, Itália, en-
tre outros, têm dívida supe-
rior ao PIB. A dívida pública 
não pode ter uma trajetória 
explosiva, mas, desde que o 
seu crescimento acelerado 
seja transitório, que pas-
sada a crise, com as contas 
reequilibradas e restaura-
do o crescimento da econo-
mia, a relação entre dívida 
e PIB volte a cair, não há 
qualquer problema em ul-
trapassar os 100% do PIB.

Existe um limite para 
a dívida?

ALR: Não existe um li-
mite intransponível para a 
dívida interna e o PIB. O en-

dividamento externo, que 
depende de financiamento 
do exterior em moeda es-
trangeira, é sim perigoso. 
Como aprendemos com as 
sucessivas crises da dívida 
externa no século passado, 
quando os credores interna-
cionais passam a ter dúvida 
sobre a capacidade do País 
de honrar seus compromis-
sos em moeda estrangeira, a 
súbita interrupção do fluxo 

de financiamento pode pro-
vocar crises gravíssimas. 
No século passado, o Brasil 
era importador líquido de 
petróleo e derivados, assim 
como de trigo e outras com-
modities (produtos classifi-
cados como básicos por não 
ter tecnologia envolvida ou 
acabamento). Precisava de 
financiamento externo para 
cobrir o déficit com o resto 
do mundo. Hoje, somos au-

tossuficientes em petróleo, 
exportadores líquidos de 
commodities e temos um 
setor agropecuário alta-
mente superavitário. O Bra-
sil de hoje não tem dívida 
pública externa, ao contrá-
rio, tem quase 30% do PIB 
em reservas internacionais. 
A nossa dívida é interna, do 
Estado com os brasileiros. 
Texto extraído da entrevista concedida ao 

Estado de São Paulo – 25.11.2020

André Lara Resende 
R E S P O N D E
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TAXA DE INVESTIMENTO E TAXA DE POUPANÇA BRUTA - % do PIB

Fonte: IBGE - Indicadores de Volume e Valores Correntes

*Estimativa
Fonte:FGV = Observatório de Política Fiscal/IBRE

INVESTIMENTO PÚBLICO FEDERAL - % do PIB

*Estimativa
Fonte: Banco Central/MinasPart 

Desenvolvimento

BRASIL –  
DÍVIDA PÚBLICA  
CONSOLIDADA
EM RELAÇÃO AO  
PIB-PRODUTO  
INTERNO BRUTO
(União, Estados  
e Municípios)

Ano Líquida Bruta

2001 50,22 67,33

2002 59,18 76,10

2003 53,15 71,51

2004 48,88 68,03

2005 46,19 66,97

2006 46,49 55,48

2007 44,55 56,72

2008 37,57 56,98

2009 40,88 59,21

2010 37,98 51,77

2011 34,47 51,27

2012 32,19 53,67

2013 30,50 51,54

2014 32,59 56,28

2015 35,64 65,51

2016 46,15 69,84

2017 51,37 73,37

2018 52,77 75,30

2019 54,70 74,44

2020 62,54 88,59

2021 57,26 80,32

2022* 57,10 83,36
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A arrecadação federal 
foi recorde no ano passado, 
chegando atingir R$ 1,878 
trilhão, de acordo com a 
Receita Federal. É a maior 
arrecadação de toda a série 
histórica, iniciada em 2000. 
Representou uma elevação 
de 17,36% em relação ao 
ano anterior, já descontada 
a inflação.

Os juros nominais so-
bre a dívida pública totali-
zaram R$ 448,4 bilhões e 
consumiram 23,9% de toda 
a arrecadação federal.

A melhora da arreca-

dação em 2021 foi moti-
vada por questões que não 
podemos comemorar. A 
maior parte é conjuntural, 
como a inflação, que atin-
giu 10% no ano, o câmbio 
desvalorizado e não se 

garantir que esses fatores 
serão mantidos.

A inflação turbina a ar-
recadação, já que as alíquo-
tas dos impostos incidem 
sobre os preços mais altos.

Outro fator que explica 
o recorde na arrecadação é 
que, por causa da pandemia 
Covid-19, além da queda da 
atividade econômica, houve 
postergações de pagamen-
tos de impostos em 2020.

De acordo com a LCA – 
Consultores Econômicos, 
em 2021, o setor público 
consolidado registrou um 
superávit primário de R$ 
64,7 bilhões ou 0,7% do 
PIB. Na abertura por entes, 
houve elevado superávit 
dos governos e empresas 
estatais regionais, em R$ 
97,6 bilhões. O governo cen-
tral registrou déficit de R$ 
35,9 bilhões. Já as empre-
sas estatais federais mos-
traram superávit de +R$ 
3,0 bilhões. Em dezembro 
de 2021, foi registrado um 
superávit de R$ 0,1 bilhão. 
Nos componentes do mês, 

Juros sobre a dívida pública consumiram 
23,9% de toda a arrecadação federal 
recorde de 2021

Setor público consolidado registrou superávit 
primário de +R$ 64,7 bilhões em 2022 

Fonte: O Globo – 26.01.2022
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o governo central registrou 
um superávit de R$ 13,9 bi-
lhões, as empresas estatais 
mostraram déficit de 1,0 
bilhão, e os governos regio-
nais registraram déficit de 
R$ 12,8 bilhões. 

Os juros nominais in-
corridos no mês foram de 
R$ 54,4 bilhões, incluídos 
os R$ 4,0 bilhões com as 
operações de swap cambial 
do Banco Central. Assim, 
a conta de juros acumula-
da em 12 meses ficou em 
R$ 448,4 bilhões (5,2% do 
PIB). Desta forma, o resul-

tado nominal foi deficitá-
rio em R$ 54,3 bilhões em 
dezembro e de R$ 383,7 
bilhões em 12 meses - equi-
valente a 4,4% do PIB. 

A dívida líquida do setor 
público atingiu R$ 4.966,9 
bilhões (57,3% do PIB) em 
dezembro, aumento de 0,2 
p.p em relação ao mês an-
terior, influenciada princi-
pal pelos juros incorridos 
no mês. A dívida bruta do 
governo geral, por sua vez, 
totalizou R$ 6.966,9 bilhões 
(80,3% do PIB), queda de 
0,8 p.p em relação ao mês 

anterior, influenciada prin-
cipalmente por emissões 
líquidas negativas no mês.

Para o setor públi-
co consolidado de 2022, 
espera-se que o resultado 
primário seja revertido no-
vamente para déficit, em 
torno de R$ 84 bilhões ou 
0,9% do PIB. Na receita, a 
arrecadação de todos os 
entes deve retornar para 
padrões históricos mais 
modestos, soma dos efeitos 
da desaceleração da infla-
ção e da virtual estagnação 
do produto. Nas despesas, 

os gastos devem crescer. 
No governo federal, o teto 
de gastos já foi aumentado 
após aprovação da PEC dos 
precatórios e nos governos 
regionais deixam de valer 
as restrições para aumen-
to de gastos impostas pela 
Lei Complementar 173 de 
2020. Ao mesmo tempo que 
a LC permitiu a transferên-
cia de R$ 80 bilhões do go-
verno federal aos governos 
regionais em 2020, tam-
bém impôs restrições para 
o crescimento da despesa 
desses entes, que deixaram 
de valer em 31/dez/2021.
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A quem interessa a alta de juros (Selic)?
André Lara Resende, em 

artigo intitulado “A quem 
interessa a alta dos juros?, 
publicado no Eu&Fim de 
Semana do Valor Econômi-
co, de 1º de abril de 2021 
questiona:

 “Apesar de a ligeira alta 
da inflação ser decorrente 
de uma pressão externa 
transitória, o mercado fi-
nanceiro elevou toda a es-
trutura a termo dos juros 
da dívida e passou a pres-
sionar, com apoio do seu 
batalhão de economistas 
e analistas na mídia, para 
que o Banco Central elevas-
se os juros. O BC cedeu e 
subiu a taxa básica em 0,75 
ponto percentual, acima do 
0,5 esperado pelo merca-
do. Insaciável, o mercado 
agora espera uma nova alta 

de 0,75%, ou mesmo de 1 
ponto percentual, na pró-
xima reunião do Copom. 
Já preveem a taxa perto de 
6% no fim do ano.

O impacto fiscal de uma 
alta no custo da dívida é 
enorme. Uma elevação de 
2% para 6%, numa dívida 
de 90% do PIB, equivale a 
3,6% do PIB ao ano. Para 
efeito de comparação, o 
investimento público total 
nos últimos anos não che-
gou a 2% do PIB ao ano. 
Como a dívida é interna, 
em moeda nacional, detida 
por brasileiros, trata-se de 
uma transferência direta, 
equivalente a 3,6% do PIB 
do Estado para o sistema fi-
nanceiro e seus clientes que 
foram capazes de poupar e 
comprar títulos públicos.

Estranho que o sistema 
financeiro pressione pela 
alta dos juros: Trata-se de 
advocacia em causa própria, 
lobby, na melhor das hipó-

teses um caso de conflito de 
interesse, qualquer coisa, 
menos um argumento ra-
cional com sustentação te-
órica e evidência empírica.”

A carga tributária total 
dos Estados Unidos equiva-
le a 24,3% do PIB-Produto 
Interno Bruto e, no Brasil, 
alcança 31,6%. 

Os Estados Unidos pos-
suem uma carga tributária, 
incidindo sobre bens e ser-
viços, de apenas 17,28% 
(arroz, feijão, remédios, 
transportes e educação, 
por exemplo). No Brasil, 
a carga tributária sobre 
bens e serviços chega a al-
cançar46,55% - o que pe-
naliza, principalmente, as 
populações mais pobres e 
carentes.

A composição da car-
ga tributária dos Estados 

Unidos tem, como base, 
82,72% de sua arrecada-
ção incidindo sobre a Ren-
da, Lucro, Ganho de Capital, 

Folha Salarial e Proprieda-
de. No Brasil, para esses 
mesmos itens, a carga tri-
butária alcança 53,45% 

- o que justifica a elevada 
concentração de renda no 
país, considerada uma das 
maiores do mundo.

Ano PIB - US$ bilhões % do PIB Em US$ bilhões 

2011 2.614,48 51,27 1.340,44

2012 2.463,55 53,67 1.322,19

2013 2.468,46 51,54 1.272,24

2014 2.454,85 56,28 1.381,59

2015 1.796,17 65,51 1.176,67

2016 1.800,13 69,84 1.257,21

2017 2.063,19 73,37 1.513,76

2018 1.916,21 75,29 1.442,71

2019 1.872,80 74,26 1.390,74

2020 1.448,00 88,59 1.282,78

2021* 1.614,96 80,32 1.297,14

2022* 1.691,20 83,36 1.409,78

BRASIL – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA BRUTA 
CONSOLIDADA – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
Período de 2011 a 2022

*Projeção. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

Onde reside o erro, aqui ou lá?
“DES-CARGA” TRIBUTÁRIA BRASILEIRA

Fonte: Ministério da Economia



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 8 9EDIÇÃO 301 MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

Pode-se afirmar que, 
de acordo com os dados 
relativos da “descarga tri-
butária brasileira, de cada 
R$ 100,00 produzidos na 
economia nacional, cerca 
de R$ 32 são destinados, 
exclusivamente, ao paga-
mento de tributos. 

De acordo com o IPEA-
-Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, em 1947, 
quando teve início o regis-
tro sistemático das contas 
nacionais do Brasil, a carga 
tributária brasileira era de 
13,8% do PIB. Desde então, 
apresentou um crescimen-
to lento até atingir 18,7% 
do PIB em 1958. A partir 
daquele ano, iniciou uma 
trajetória de queda, che-
gando em 1962, em meio à 
crise institucional, a 15,8% 
do PIB. Nos anos seguintes, 
marcados pela mais pro-
funda reforma tributária 
por que passou o país, re-
cuperou sua tendência as-
cendente. A partir da pro-
mulgação da Constituição 
de 1988 e da implementa-
ção do Plano Real em 1994, 
não parou mais de subir e a 
tendência ascendente con-
tinua sendo a sua tônica.

Atualmente, o trabalha-
dor brasileiro deixará de re-
ceber cerca de 4 meses – ou 
117 dias dos seus salários - 
exclusivamente para pagar 
impostos. Outro lado ruim 
da moeda é que o tributo 
brasileiro recai muito mais 
sobre o consumo, enquanto 
nos países desenvolvidos 
isso ocorre sobre a renda 
e o patrimônio.  Ademais, 
nossa legislação é compli-
cada e burocrática, há um 
cipoal enorme de portarias 
e resoluções, tornando-a 
uma das mais complexas 

do mundo. Só os tributos 
federais, presume-se, são 
no mínimo em número de 
68. São 27 legislações di-
ferentes de ICMS – Impos-
to sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços, de 
competência dos Estados 
Municípios. Não se pode ig-
norar, ademais, que o Brasil 
possui 5.668 municípios e, 
cada um deles, dispõe de 
seu próprio regime tribu-
tário. Sobre todos esses as-
suntos, há uma legislação 
compreendendo centenas 

de milhares de resoluções, 
normas, circulares, porta-
rias etc - incontáveis, para 
a alegria de despachantes, 
lobistas, corruptos e toda 
sorte de gente de má fé.

O sistema tributário 
brasileiro, em que pese a 
excelência da sua máquina 
administrativa, o seu grau 
de modernidade e tec-
nologia é injusto em dois 
sentidos: por centralizar 
a maior parte de sua arre-
cadação na União - 66% – 

em detrimento de apenas 
27% dos Estados e 7% dos 
Municípios, além de deter 
maior peso nos impostos 
indiretos, o que penaliza, 
fundamentalmente, as clas-
ses socialmente mais bai-
xas e menos favorecidas. 
Em síntese, trata-se de con-
vivermos com uma tributa-
ção que não condiz com os 
anseios de uma sociedade 
que quer se desenvolver.  
Do jeito como atualmente 
vigora, mata a galinha dos 
ovos de ouro, aprisiona o 
crescimento econômico a 
taxas medíocres e conspira 
contra o desenvolvimento 
nacional.  

Uma carga tributária 
elevada tende a ser um ver-
dadeiro entrave ao cresci-
mento econômico. No caso 
brasileiro, por exemplo, 
ela é cumulativa e concen-
trada em tributos sobre a 
produção e o consumo, que 
encarecem as mercadorias 
e serviços, prejudicando 
as exportações e os inves-
timentos.

O Brasil fechou o ano de 
2021 com recordo de famí-
lias endividadas: sete em 
cada dez estão com alguma 
conta em atraso. O percen-
tual médio de 70,9% é o 
maior da série histórica da 

Ano 1989 1994 2002 2010 2015 2020
Federal 16,05 19,90 21,88 22,44 22,06 20,93
Estadual 6,71 6,98 8,82 8,24 8,33 8,53
Municipal 0,95 1,02 1,36 1,76 2,19 2,12
Total 23,71 27,90 32,06 32,44 32,58 31,58

CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA - % PIB

Fonte: Ministério da Economia
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Pesquisa de Endividamen-
to do Consumidor – PEIC, 
feita pela Confederação 
Nacional do Comércio – 
CNC, desde maio de 2020. 
O recorde anterior era de 
66,5%, de 2020.

Além do percentual de 
famílias com dívidas, a CNC 
levantou quantos brasileiros 
não têm condições de pagar 
suas contas. De acordo com 
a pesquisa, em média, 10,5% 
das famílias não consegui-
ram arcar com as suas dívi-
das no ano passado.

MAIOR PARTE DAS 
DÍVIDAS É NO CARTÃO  
DE CRÉDITO

Em média, 82,6% das 
famílias brasileiras com 
alguma dívida devem jus-
tamente a fatura do cré-
dito em 2021. Na sequ-
ência aparecem os carnês 
(18,1%) e os financiamen-
tos de veículos (11,6%).

A indústria brasileira, 
considerada a força motriz 
do desenvolvimento bra-
sileiro do século passado 

vai perdendo espaço. Em 
1985, esta atividade econô-
mica chegou a correspon-
der a 48% do PIB nacional 
e, atualmente, reduziu-se 
para cerca de apenas 20% 
do total.

Ao longo da década de 
2010, a participação da in-
dústria no Produto Interno 
Bruto encolheu 33%, tendo 
sido aniquilados 834 mil 
empregos no setor, de acor-
do com o IBGE-Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística

Fonte: O Estado de S.Paulo – 10.01.2022

1985 47,97
1986 47,20
1987 47,51
1988 46,76
1989 46,34
1990 38,69
1991 36,16
1992 38,70
1993 41,61
1994 40,00
1995 27,03
1996 25,55
1997 25,71
1998 25,14
1999 25,11
2000 26,75
2001 26,59
2002 26,37
2003 26,96
2004 28,63
2005 28,47
2006 27,68
2007 27,12
2008 27,33
2009 25,59
2010 27,38
2011 27,17
2012 26,03
2013 24,85
2014 23,79
2015 22,52
2016 21,23
2017 21,12
2018 21,85
2019 21,80
2020 20,49

INDÚSTRIA – 
PARTICIPAÇÃO NO PIB
BRASILEIRO – EM %

Fonte: IpeaData
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Taxa de desemprego recua para 11,1% e 
encerrou 2021 com média anual de 13,2% 

A taxa de desemprego 
no trimestre encerrado em 
dezembro de 2021, medi-
da pela PNAD Contínua, 
recuou para 11,1%, leitu-
ra 3,0 pontos percentuais 
abaixo da taxa registrada 
no mesmo trimestre do 
ano de 2020. O resultado 
veio próximo das expecta-
tivas medianas do mercado 
(11,2% segundo a Bloom-
berg e a Agência Estado). 
Enquanto a população ocu-
pada cresceu 0,9%, a força 
de trabalho teve cresci-
mento de 0,4% em relação 
à divulgação anterior. Com 
isso, a taxa de desemprego 
média para o ano de 2021 
ficou em 13,2%, a segunda 
maior da série histórica, 
atrás apenas de 2020. 

A taxa de desocupa-
ção (11,6%) do trimestre 
móvel de setembro a no-
vembro de 2021 caiu 1,6 
ponto percentual em rela-

ção ao trimestre de junho 
a agosto de 2021 (13,1%) 
e recuou 2,8 p.p. frente ao 
mesmo trimestre móvel 
de 2020 (14,4%).

A população desocu-
pada (12,4 milhões de 
pessoas) diminuiu 10,6% 
(menos 1,5 milhão de pes-
soas) frente ao trimestre 
terminado em agosto e 
caiu 14,5% (menos 2,1 
milhões de pessoas) ante 
o mesmo trimestre móvel 
de 2020.

A população ocupada 
(94,9 milhões de pessoas) 
cresceu 3,5% (3,2 milhões 
de pessoas) frente ao tri-
mestre anterior e subiu 
9,7% (8,4 milhões de pes-
soas) frente ao mesmo tri-
mestre de 2020.

O nível da ocupação 
(percentual de pessoas 
ocupadas na população 

em idade de trabalhar) 
foi a 55,1%, subindo 1,7 
p.p. ante o trimestre an-
terior (53,4%) e 4,4 p.p. 
na comparação anual 
(50,8%).

A taxa composta de 
subutilização (25%) caiu 
2,2 p.p. em relação ao tri-
mestre de junho a agosto 
de 2021 (27,2%) e 4,1 p.p. 
ante o mesmo trimestre de 
2020 (29,1%).

A população subutiliza-
da (29,1 milhões de pesso-
as) diminuiu 7,1% (menos 
2,2 milhões de pessoas) 
frente ao trimestre anterior 
(31,3 milhões de pessoas) 
e 11% (menos 3,6 milhões 
de pessoas) no confron-
to com igual trimestre de 
2020 (32,7 milhões de pes-
soas subutilizadas).

A população subocu-
pada por insuficiência de 

horas trabalhadas (7,6 mi-
lhões) caiu 2,7% ante o tri-
mestre anterior (redução 
de 214 mil pessoas) e subiu 
11,7% no ano (6,8 milhões 
de pessoas).

A população fora da 
força de trabalho (64,8 mi-
lhões de pessoas) recuou 
2,0% (menos 1,3 milhão 
de pessoas) ante o trimes-
tre anterior e caiu 6,7 % no 
ano (menos 4,6 milhões de 
pessoas).

A população desalenta-
da (4,9 milhões de pesso-
as) caiu 6,8% (menos 356 
mil pessoas) frente ao tri-
mestre anterior e reduziu 
14,4% (menos 819 mil pes-
soas) frente a igual período 
de 2020.

O percentual de desa-
lentados na força de traba-
lho (4,4%) caiu em relação 
ao trimestre anterior (0,4 

Ano Taxa de Desemprego* 

2012  7,4

2013   7,2

2014   6,9

2015   8,6

2016 11,6

2017 12,8

2018 12,4

2019 12,0

2020 13,7

2021 13,2

BRASIL – TAXA MÉDIA  
DE DESEMPREGO
PERÍODO DE  
2012 A 2021 – EM %

*Sem ajuste sazonal
Fonte: IBGE
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p.p.) e também recuou fren-
te a igual trimestre de 2020 
(1,0 p.p.).

O número de empre-
gados com carteira de tra-
balho assinada no setor 
privado (exclusive traba-
lhadores domésticos) foi 
de 34,2 milhões de pessoas, 
subindo 4% (mais 1,3 mi-
lhão de pessoas) frente ao 
trimestre anterior e 8,4% 
(mais 2,6 milhões de pes-
soas) frente a 2020.

O número de emprega-
dos sem carteira assinada no 

setor privado (12,2 milhões) 
subiu 7,4% (838 mil pesso-
as) ante o trimestre anterior 
e 18,7% (1,9 milhões de pes-
soas) frente a 2020.

O número de trabalhado-
res por conta própria (25,8 
milhões de pessoas) cresceu 
2,3% (588 mil pessoas) na 
comparação mensal e 14,3% 
(3,2 milhões de pessoas) na 
comparação anual.

O número de trabalhado-
res domésticos (5,6 milhões 
de pessoas) aumentou 6% 
(mais 315 mil pessoas) no 

trimestre e 22,5% (mais 1,0 
milhão de pessoas) no ano.

A taxa de informalidade 
foi de 40,6% da população 
ocupada, ou 38,6 milhões 
de trabalhadores infor-
mais. No trimestre de julho 
a agosto, a taxa havia sido 
40,6% e, no mesmo trimes-
tre de 2020, 38,7%.

O rendimento real ha-
bitual (R$ 2.444) caiu 4,5% 
frente ao trimestre anterior 
e recuou 11,4% em relação 
a igual trimestre de 2020. 
Foi o menor rendimento da 

série histórica, iniciada em 
2012. A massa de rendimen-
to real habitual (R$ 227 bi-
lhões) não teve variações es-
tatisticamente significativas 
em ambas as comparações. 

No trimestre móvel de 
setembro a novembro de 
2021, a força de trabalho 
(pessoas ocupadas e deso-
cupadas) chegou a 107,3 mi-
lhões de pessoas, crescendo 
1,6% (1,7 milhão de pessoas) 
frente ao trimestre de junho 
a agosto de 2021 e 6,2% (6,2 
milhões de pessoas) ante o 
mesmo trimestre de 2020.

Devemos, é verdade, 
arrumar a nossa casa, mas 
incorreremos em desordem 
maior ainda se entravarmos 
o ritmo da nossa produção.

Cabe ao governo prati-
car todos os atos que condu-
zem ao equilíbrio orçamen-
tário. Importa combater 
o empreguismo no serviço 
público e, com isso, reduzir 
os gastos da administração. 

É o que tenho feito, na 
medida de minhas possi-
bilidades. Só eu mesmo sei 
o quanto me tem custado 
contrariar a expansão de 
inúmeros fatores negativos 
da vida brasileira e reagir 
contra eles, sem provocar 
atropelos.

O que, porém, (...) pre-
tendo tornar bem claro é 
que, na luta contra a infla-
ção, se inclui, como um dos 
elementos mais importan-

tes, o aumento da produção 
nacional.

Mais de um milhão de 
consumidores se incorpo-
ra todos os anos à nossa 
população, seja dos que 
aqui nascem, seja dos que 
adotam o nosso país como 
segunda pátria. Creio na 
capacidade de trabalho e 
de recuperação do Brasil. 
Creio na indústria de meu 
país e sei o quanto lhe de-
vemos todos.

Não haverá nada que 
me convença da conveniên-
cia de corrermos o risco de 
desestimular a produção, 
quando o crescimento do 
número de consumidores é 
contínuo e intenso.

Nenhuma política eco-
nômica será bastante con-
vincente para mim, ou con-
veniente para meu país, se 
não considerar a realidade 

positiva de que é necessário 
alimentar, vestir e amparar 
novos contingentes huma-
nos que vêm ampliar nossa 
superfície demográfica.

Aos que, de boa-fé, nos 
aconselham medidas de 
contenção indiscriminadas, 
peço que recordem as con-
dições sem que se operou o 
desenvolvimento de grandes 
nações e julguem se lhes foi 
possível vencer os obstácu-
los com que se defrontavam 
sem criar riqueza. 

Aos que pensam que o 

Brasil deve parar a fim de 
pôr a casa em ordem, res-
pondo que nosso país deve 
arrumar a casa produzindo, 
trabalhando, exigindo de 
seus filhos um esforço mais 
racional e um maior rendi-
mento de produção. 

Constituiu sempre uma 
das preocupações centrais 
de meu governo coordenar 
as medidas tendentes ao 
mesmo tempo a salvar a 
nossa moeda, estabilizar a 
vida econômica, encorajar 
o aumento da produção, ju-
gular o surto inflacionário.

Inflação e Selic
É de autoria do Presidente JK o texto abaixo:
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O fator crítico dos juros 
no paraíso do rentistas

“O lançamento pela Fe-
braban (Federação Brasilei-
ra de Bancos), do livro Como 
fazer os juros serem mais bai-
xos no Brasil vai ao encontro 
de sonho antigo de todos os 
setores produtivos e dos con-
sumidores. Afinal, cumprir 
a sugestiva meta é funda-
mental para a retomada de 
níveis mais substantivos de 
crescimento econômico, con-
siderando que as elevadas 
taxas pagas pelos brasileiros 
dificultam muito os investi-
mentos e o consumo.

A louvável iniciativa da 
entidade também é uma boa 
oportunidade para se anali-
sar uma questão específica 
atrelada ao alto “preço” do 
dinheiro: o spread bancário 
em nosso país, classificado em 
diversos apontamentos, entre 
eles, estudo da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), como mais ele-
vado do que na maioria das 
nações. E esse é um dos princi-
pais fatores responsáveis pelo 
alto patamar dos juros reais, 
muito acima da SELIC.

As consequências práticas 
para a economia são dano-
sas, pois as empresas correm 
riscos muito altos ao captar 
recursos para investir em am-
pliação de plantas e unidades, 
inovações tecnológicas e equi-
pamentos. O mesmo se aplica 
ao empreendedorismo. O juro 
excessivamente elevado esta-
belece, com frequência, servi-
ço da dívida incompatível com 
a abertura e/ou rentabilidade 
de um negócio, mitigando ou 
inviabilizando o lucro e ame-

açando sua perenidade. Tal 
problema é uma das causas 
do baixo crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na-
cional nos últimos 30 anos.

Ante os objetivos de toda 
a sociedade e do novo governo 
de retomada do nível de ati-
vidade em grau e ritmo mais 
acentuados, os juros represen-
tam um ponto crítico. Mais do 
que nunca, considerando que 
as empresas estão bastante 
descapitalizadas em função 
da grave crise que vimos en-
frentando, são prementes 
melhores condições para a 
contratação de crédito para 
investimento e consumo. As 
atuais taxas cobradas pelos 
bancos são incompatíveis com 
os propósitos de recuperação 
do país e sua conversão em 
economia de renda alta.

O Brasil precisa deixar de 

ser o “paraíso dos rentistas 
e inferno de quem produz”, 
como acentuou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O 
que se observa, há anos, é a re-
troalimentação de um círculo 
vicioso com duplo dano: imen-
sa transferência de dinheiro 
da sociedade para o sistema 
financeiro; e a geração de 
crescente déficit orçamentá-
rio do Estado e aumento da 
dívida pública, cujo serviço 
é sustentado por títulos com 
juros muito altos, que, por sua 
vez, aumentam o rombo fiscal.

Nesse contexto e rea-
firmando a importância e 
pertinência da iniciativa da 
Febraban, ainda é necessário 
que o setor financeiro faça 
uma autoanálise, avaliando 
a concentração bancária no 
mercado nacional, sua pro-
dutividade e outros fatores 
intrínsecos que pressionam 

seus custos além dos men-
cionados no estudo. Além das 
questões e problemas exter-
nos atrelados ao “custo Bra-
sil”, aos quais estão expostos 
todos os ramos de atividade 
no país, é preciso olhar para 
dentro, como, por exemplo, 
tem feito a indústria, segmen-
to que sofre concorrência tre-
menda de competidores lo-
calizados em países os quais 
não têm de carregar nos om-
bros todos os custos que one-
ram os produtores nacionais.

Tal lição de casa é tarefa 
relevante para todos os seto-
res. Os bancos precisam me-
lhorar a oferta e o preço de 
seu “produto”, componente 
essencial do fomento econô-
mico e crítico para a retoma-
da da economia brasileira”. 

Texto de autoria de Fernando Valente 
Pimentel – presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção-
ABIT, publicado em 4 de fevereiro de 2019
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Quando não se sabe o que 
se está fazendo

Advogado e 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Diante do silêncio geral chamo 
a atenção para o modo autossu-
ficiente como o Banco Central 
brasileiro vem conduzindo sua 
política monetária, agora que está 
investido de uma autonomia pra-
ticamente sem limites. Os juízes 
do Supremo Tribunal, ao decidir 
as questões que lhe são subme-
tidas, costumam dizer que  tem 
o privilégio de errar por último. 
Ganharam agora a companhia de 
uma outra instituição para des-
frutar deste duvidoso privilégio.

A pandemia desencadeou mu-
danças importantes no modo 
como as pessoas trabalham e 
consomem, afetando os siste-
mas de produção e o funciona-
mento das cadeias logísticas. 
Tudo isto resultou em pertur-
bações nos mercados de bens 
e serviços. Assim que as econo-
mias foram voltando à norma-
lidade os sistemas de preços se 
desarranjaram. Depois de mui-
tos anos de moderação a infla-
ção voltou em todo o mundo.

No Brasil a inflação fechou 2021 
em 10%, mesmo com a econo-
mia praticamente estagnada. 
Nossa renda por habitante hoje, 
em termos reais, está abaixo do 
nível de 2013 e o desemprego 
oscila em torno de 14%, o ter-
ceiro pior índice na lista das 42 
principais economias do mundo. 
Não é preciso ter formação de 
economista para reconhecer que 
nossa inflação não é resultado de 
excesso de demanda em relação à 
oferta, desequilibrio que deve ser 
combatido por meio da elevação 
dos juros. Nossa inflação se deve 
ao aumento dos preços do petró-

leo, que são formados no merca-
do internacional, e dos custos de 
energia elétrica, devido à estia-
gem, além da desvalorização do 
real e da elevação dos preços dos 
alimentos em razão da demanda 
externa. Nada que a alta dos juros 
básicos pode resolver.

Esses mesmos fatores estão 
produzindo inflação em toda 
a parte. Nos Estados Unidos a 
alta dos preços ao consumidor 
chegou a 7,5% ao ano, no Reino 
Unido 5,4%, e na zona do euro, 
em média, 5%. Estamos diante 
de um fenômeno global que tem 
tudo para ser transitório. Todos 
estes países estão iniciando um 
ciclo de aperto da política mo-
netária, mas em termos comple-
tamente diferentes dos padrões 
de nosso Banco Central. 

Os Estados Unidos vão elevar 
seus juros básicos de 0,25% 
para 0,50% proximamente e 
promete alguns aumentos do 
mesmo valor ao longo de dois 
anos, até chegar a 2% ao ano. O 
Banco da Inglaterra está se pre-
parando para também subir os 
seus juros de 0,25% para 0,50%. 
O Banco Central Europeu ainda 
hesita em elevar os seus juros, 
próximos de zero, com receio 
de interferir na recuperação 
das suas economias. Em todos 
os países as autoridades mone-
tárias mantêm-se cautelosas, 
porque ninguém compreende 
completamente os atuais movi-
mentos das economias e porque 
temem que os eventuais erros 
da política monetária causem 
perdas de renda e de emprego 
desnecessariamente.

Estas preocupações passam 
longe de nossas autoridades. De 
janeiro de 2021, quando os ju-
ros estavam em 2%, até agora, 
os juros no Brasil subiram para 
10,75%, um peso adicional de 
8,75%. No último comunicado 
oficial estão anunciadas novas 
elevações, até chegarmos a 12%, 
talvez a maior taxa de juros de 
todo o mundo.

A economia brasileira não vai 
crescer mais do 0,3% em 2022. 
Não haverá, portanto, nenhuma 
pressão possível sobre a deman-
da e os preços. Em compensação 
os custos da dívida pública, em 
virtude dos novos juros, serão 
onerados em cerca de R$400 a 
R$500 bilhões de reais. A polí-
tica de juros, sem necessidade, 
está empobrecendo ainda mais o 
país e vai tornar a dívida pública 
insustentável. Erros tem conse-
quências, mas não temos mais 
como evitá-los.

Não sou adepto das teorias 
conspiratórias tão ao gosto das 
esquerdas e das direitas que 
parecem dominar o ambiente 
político. Acho que as autori-
dades estão simplesmente er-
rando sem nenhum propósito 
maligno.  Há alguns anos, len-
do um artigo do Delfim Neto a 
respeito de decisões do Banco 
Central, eu me deparei com um 
pensamento a que ele se referia 
como o axioma de Brainard: 
“quando você não sabe bem o 
que está fazendo, faça bem de-
vagar”. É exatamente o que fa-
zem hoje todos os países e que 
o nosso Banco Central, infeliz-
mente, não está fazendo.
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Faço um alerta: se não 
voltarmos a crescer, as nos-
sas dificuldades só vão se 
agravar e as soluções, para 
os nossos principais proble-
mas, estarão cada vez mais 
distantes. Mesmo já deten-
do, por exemplo, a mais 
elevada carga tributária de 
nossa história, ela continu-
ará se expandindo, assim 
como a dívida pública, que 
poderá nos direcionar a 
uma situação explosiva. E os 
recursos para investimen-
tos em geral ficarão, tam-
bém, sempre mais escassos

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

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

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

Reafirmo, com convic-
ção que, assim como exis-
te o “Sistema de Metas de 
Inflação”, o Brasil deveria 
criar outro modelo simi-
lar e a ser considerado a 
prioridade nacional núme-

ro um. A proposta nesse 
sentido é a implantação de 
um “Sistema de Metas de 
Crescimento Econômico 
Vigoroso, Consistente, Con-
tínuo e Sustentável”, resga-
tando-se o planejamento 
para que se possa captar o 
futuro promissor e iniciar 
já a sua transformação em 
realizações efetivas. 

O crescimento econômi-
co vigoroso deve deixar de 
ser apenas uma casualida-
de, uma questão episódica, 
uma efemeridade, um acon-
tecimento meramente for-
tuito para se transformar, 
efetivamente, na grande 
meta econômica nacional, 
permeando a convolação do 
País em uma economia ma-
dura e desenvolvida. 

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

Na verdade, neste sé-
culo o Brasil vem sendo 
vítima de uma doença que 
intitulo de “síndrome do 
raquitismo econômico” e 
fica evidenciado, simples-
mente, que não consegue 
acompanhar o crescimen-
to da economia mundial. 
A marcha do crescimento 
econômico nacional pare-
ce enferrujada, emperrada 
e não consegue engatar 
qualquer ritmo que a possa 
levar avante e, ao contrário, 
tem se mostrado nesta dé-

cada como uma autêntica 
marcha a ré, um verdadeiro 
andar para trás, como um 
rabo de cavalo.

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

A superação dos di-
versos impasses atuais e o 
ingresso do País em uma 
nova etapa de expansão 
econômica, contínua e se-

A saída é uma só: crescimento vigoroso, 
contínuo, consistente e sustentado, com 
desenvolvimento e justiça social



D E B A T E  E C O N Ô M I C O9 8 EDIÇÃO 301MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

gura exigirão coragem e 
firme determinação por 
parte da sociedade brasi-
leira e de seus dirigentes. 
A saída não é simples nem 
trivial e demandará enfo-
ques criativos e destituídos 
de preconceitos e de várias 
antigas verdades.

É verdade que há uma 
grave crise financeira do 
setor público brasileiro, em 
todos os seus níveis e, em 
grande parte, ela é provo-
cada pelo não crescimento 
real das receitas públicas 
em decorrência do pouco 
dinamismo da economia 
nacional e, mesmo assim, 
apesar da “des-carga” tri-
butária asfixiante. É abso-
lutamente indispensável 
que se promova o resgate 
do crescimento da econo-
mia e se busque a resolução 

dos problemas financeiros 
que o impedem de exercer 
o seu imprescindível papel 
dinamizador.

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

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

Neste sentido, o equa-
cionamento e a solução da 
problemática financeira 
do setor público devem se 
efetivar no bojo de um pro-
jeto global de redefinição 
de seu papel na economia 
do País, e não a partir de 
medidas tópicas, super-
ficiais e indiscriminadas 
que fariam agravar ainda 
mais a questão.

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

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

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

Quero reafirmar que 
aposto no desenvolvimento 
de Minas Gerais e na possi-
bilidade de o Brasil conci-
liar-se com o crescimento 
vigoroso e a modernização 
da economia, com a justiça 
social e a democracia.
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Terceira via não decola e cenário da corrida 
presidencial mostra quadro polarizado 
entre Lula e Bolsonaro
Dificuldade de Moro e Doria para alavancar suas campanhas fica 
evidente ao avaliar decisão de voto: mais de 70% dos eleitores deles 
podem mudar escolha até a eleição
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O resultado da pesquisa Genial/
Quaest de fevereiro indica que, até este 
momento, a terceira via não decolou. 
Nem o ex-juiz Sérgio Moro nem o go-
vernador João Dória (SP) estão conse-
guindo arrebatar o voto dos eleitores 
que poderiam escolher um candidato 
que não fosse o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva ou o atual presidente 
Jair Bolsonaro. Em diversos cenários, 
Moro se manteve entre 7% e 9% da 
preferência do eleitorado, mas o ex-
-governador Ciro Gomes voltou a en-
costar. Já Dória oscila entre 2% e 3%. 

Quando os entrevistados são 
provocados a responder se não pre-
tendem mais mudar sua escolha, a 
polarização fica ainda mais evidente. 
No total, 58% dos eleitores dizem que 
já têm candidato em definitivo, e 40% 
afirmam que ainda podem mudar de 
ideia. Entre os apoiadores de Bolso-
naro, 65% dizem que é a escolha final, 
contra 35% que ainda não tem certe-
za. Entre os apoiadores de Lula, esse 
número é de 74% convictos e 25% 
que não se mostram tão certos.

Ao avaliar os candidatos da ter-
ceira via, o quadro é outro. Do total de 
eleitores de Dória, 73% podem ter ou-
tra opção - apenas 27% apoiam em de-
finitivo o governador. Nos apoiadores 
de Moro, 30% seguem com ele e 70% 
ainda não estão fechados. E, no caso 
de Ciro, 43% já se decidiram e outros 
53% afirmam que podem mudar.

Na pesquisa estimulada, em que 
os entrevistados são apresentados aos 
candidatos colocados até o momento, 
Lula varia de 45% a 47% e Bolsonaro, 
de 23% a 26%. Já na pesquisa espon-
tânea, o número de indecisos passou 
de 52% para 48%, Lula chegou a 28% 
e Bolsonaro manteve 16%. A pesquisa 
Genial/Quaest fez duas mil entrevistas 
entre 3 e 6 de fevereiro e tem margem 
de erro de dois pontos percentuais.

Em relação à avaliação do gover-
no, Bolsonaro continua com mais de 
50% de rejeição -- este mês, chegou 
a 51%, contra 50% de janeiro, mas 

dentro da margem de erro. Além dis-
so, 80% dos brasileiros desaprovam a 
maneira como o presidente conduz o 
combate à inflação; 65% são críticos 
ao combate à violência; 63% recla-

mam do combate à pandemia; 62% 
consideram negativas as políticas de 
geração de empregos; e 61% consi-
deram negativa a forma como Bolso-
naro combate a corrupção. Para 35% 



P O L Í T I C A 1 0 1EDIÇÃO 301 MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

dos entrevistados, o maior problema 
do país neste momento é a economia. 
Outros 27% dizem que é a saúde.

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 pesquisa 
nacional, cada uma delas implicando 
em duas mil coletas domiciliares face a 
face, realizadas nas 27 unidades da fe-
deração, abrangendo 123 municípios.

A partir das entrevistas domicilia-
res, é feita a decupagem, análise e es-
tratificação dos dados por sexo, idade, 
escolaridade, renda e População Eco-
nomicamente Ativa (PEA).  A pesquisa 
também recebe tratamento estatístico 
de pós-estratificação para reduzir as 
chances de viés de seleção e de não-
-resposta. Trata-se do primeiro levan-
tamento feito em âmbito nacional que 
combina coleta domiciliar com mode-
lagem 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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E por falar em pesquisas eleitorais

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

O jogo político é repleto de 
inexplicabilidades. Uma situ-
ação que, em dado momento, 
se afigura devidamente con-
solidada ao olhar perspicaz de 
analistas traquejados, pode, às 
vezes, sofrer bruscas altera-
ções, gerando espanto que se 
desvanece, logo adiante, com 
o surgimento de algum outro 
marcante lance que fomente 
discussões. 

As pesquisas sobre intenções 
de voto são parte indissociá-
vel do processo eleitoral numa 
democracia pujante. Merecem 
atenção e respeito. Mas não 
podem ser supervalorizadas, 
nem tampouco subestimadas. 
Traduzem o sentimento popu-
lar numa determinada circuns-
tância.  Refletem anseios e as-
pirações captados num preciso 
instante. As reações colhidas 
podem ou não perdurarem. 
Os resultados dessas consultas 
por amostragens tecnicamen-
te corretas serão ou não serão 
confirmados em outras oca-
siões. Tudo passa a depender 
do comportamento pessoal e 
dos posicionamentos dos can-
didatos a respeito de questões 
relevantes para a sociedade, de 
estratégias de persuasão dos 
votantes montadas pelos co-
mitês partidários responsáveis 
pelas campanhas de cada um 
deles. Já aconteceu, em várias 
oportunidades, de os números 
apurados nas confiáveis urnas 
eletrônicas da Justiça Eleito-
ral coincidirem em cheio com 
os indicadores das pesquisas 

pré-eleitorais. No pleito pre-
sidencial de 2018, Bolsonaro 
liderou, o tempo todo, as pes-
quisas organizadas por todos 
os institutos de opinião. E já 
aconteceu também, em mais 
de uma ocasião, de os resulta-
dos do pleito contradizerem os 
das pesquisas, numa reviravol-
ta causada por fatores impon-
deráveis.

Um caso bem frisante diz res-
peito à eleição que conduziu 
Célio de Castro à Prefeitura de 
Belo Horizonte. As consultas 
prévias de opinião davam-no, 
até a véspera da eleição, em 
segundo lugar entre os candi-
datos. 

Tudo isso posto, cuidemos de 
comentar pesquisas recente-
mente divulgadas com vistas 
à sucessão presidencial. Todas 
elas sinalizam que na hora 
presente os ventos sopram fa-
voráveis à candidatura, ainda 
não confirmada oficialmente 
pelo próprio, de Luiz Ignácio 
Lula da Silva. Ele mantém fol-
gada margem de liderança na 
preferência dos votantes con-
sultados com relação a prová-
veis competidores, a ponto de 
se admitir até a possibilidade 
de sua vitória já em primeiro 
turno. Na hipótese de ocorrer 
um segundo turno, o dirigente 
petista sairia vitorioso em con-
fronto com quaisquer outros 
oponentes. 

Jair Messias Bolsonaro aparece 
em segundo lugar em todas as 

pesquisas. Chama, a atenção 
dos observadores, de modo 
especial, o elevado grau de 
rejeição apresentado ao seu 
nome, ainda também não ofi-
cialmente lançado como candi-
dato. Na suposição de eventual 
participação sua num segundo 
turno, Bolsonaro, consoante as 
pesquisas, seria derrotado por 
todos os outros possíveis can-
didatos apontados, Ciro Go-
mes, João Doria, Sérgio Moro e, 
como já citado, Lula. 

Sérgio Moro até aqui só men-
cionado, por motivos óbvios, 
numa única pesquisa, coloca-
-se em terceiro lugar, à frente 
de Ciro Gomes, João Doria e 
outros. O índice de rejeição ao 
seu nome está sendo conside-
rado bastante elevado (30%). 
Ciro e Doria alcançam per-
centuais parecidos, ainda com 
pouca chance de alavancagem. 
O mesmo pode-se dizer de Si-
mone Tebet e Luiz Henrique 
Mandetta, ambos já considera-
dos pré-candidatos. 

Política, repita-se, não é ciência 
exata. Os caminhos eleitorais 
são inçados de imprevisibilida-
des. Aquela manjada história, 
volta e meia citada no tagarelar 
político, da nuvem que, repen-
tinamente, se desfaz, ou muda 
de lugar, faz todo sentido como 
definição das mudanças repen-
tinas suscetíveis de ocorrerem 
na vontade dos protagonistas 
do enredo eleitoral. Tem muita 
água ainda pra rolar debaixo 
da ponte.

“Entender o que não se compreende, assim é a política.” 
Beaumarchais, pensador francês
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Lula fala sobre recuperar o país 
e gerar empregos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva disse na manhã desta quarta-
-feira (9) que a retomada de cresci-
mento do Brasil e a criação de empre-
go será uma obsessão de um eventual 
novo governo, se ele for candidato e 
ganhar as eleições. “Emprego é coisa 
extraordinária para manutenção do 
país harmônico. Emprego para mim é 
obsessão. Vamos fazer uma revolução 
silenciosa para gerar emprego envol-
vendo toda a sociedade brasileira”, 
disse ressaltando ainda não prometer 
milagre de primeira hora, mas políti-
ca séria. 

Segundo o ex-presidente, o que 
vai gerar emprego é o dinamismo da 
economia. “Quando a economia co-
meça a funcionar, o comércio começa 
a vender, a indústria começa a produ-
zir, a economia começa a crescer. Com 

a roda gigante funcionando, tudo me-
lhora”, disse voltando a ressaltar que 
fundamental para o país voltar a cres-
cer é incluir o pobre no orçamento e o 
rico no Imposto de Renda.

“Isso que temos que fazer. Isso 
que fizemos quando aumentamos o 
salário mínimo em 74% quando e 
criamos o Bolsa Família. Vamos fazer 
com que a economia volte a crescer. 
Eu fiquei um ano e meio desemprega-
do, sei que a vida do desempregado é 
sofrida”, afirmou.

Para o país crescer, disse o pre-
sidente, é preciso investimento pú-
blico, como foi feito durante os seus 
governos, entre 2003 e 2010. Ele con-
tou ainda que, se ganhar, quer reunir 
governadores e prefeitos para discu-
tirem conjuntamente as políticas que 

serão implementadas para desenvol-
vimento dos Estados e municípios.

Lula criticou a postura do presi-
dente Jair Bolsonaro, que não conversa 
com governadores e prefeitos, que “só 
conversa com o Twitter e com os filhos 
dele para contar mentiras por dia”.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva afirmou que é necessário diálogo 
entre os setores da sociedade para re-
cuperar o Brasil econômica e politica-
mente em um eventual novo governo.

“Quero conversar com todo mun-
do, com quem gosta de mim e com 
quem não gosta. Porque se a gente ga-
nhar, vou ter que conversar com todo 
mundo, com quem gosta e com quem 
não gosta. Com o banqueiro e com o 
bancário, com o operário e com o em-
presário, para recuperar a destruição 
que foi feita neste país. Precisamos de 
todo mundo para recuperar este país, 
é uma tarefa para 213 milhões de bra-
sileiros”, disse Lula.

Perguntado sobre o cenário elei-
toral, em que pesquisas apontam 
uma vantagem significativa para sua 
candidatura, o ex-presidente pregou 
calma e lembrou seus resultados em 
outras votações.

“A gente não pode ser presun-
çoso quando disputa uma eleição. 
Eu nunca ganhei no primeiro turno. 
Disputando o segundo, eu consegui 
construir alianças políticas e me for-
talecer. Quero mostrar o que acon-
teceu neste país no nosso governo. 
Não posso esquecer o legado que nós 
deixamos para este país. O presidente 
que está aí não liga para o Nordeste. 
Sempre recebi todo mundo, indepen-
dente de partido. E é com essa dispo-
sição e civilidade que eu quero gover-
nar este país”, completou.
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Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 
defende fim da reeleição e fala sobre 
“fundão eleitoral” e reforma tributária 
em evento da ACMinas
Senador mineiro foi convidado a dar uma palestra sobre as reformas 
do governo federal na reunião plenária da ACMinas – Associação 
Comercial e Empresarial de Minas

O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), voltou a defender 
o fim da reeleição para cargos do Po-
der Executivo - municipal, estadual e 
federal - durante um webinar no dia 
22/2 último, em evento realizado pela 
Associação Comercial e Empresarial 
de Minas (ACMinas). Pacheco falou, 
ainda dentro do âmbito de uma re-
forma política, sobre o financiamento 
de campanhas eleitorais e o chamado 

“fundão”, e também detalhou alguns 
pontos da reforma tributária. 

FUNDO ELEITORAL

Na abertura da reunião plenária 
da ACMinas, que teve como palestran-
te o senador mineiro, o presidente da 
entidade, José Anchieta da Silva, rea-
firmou que a associação está entre as 
instituições que figuram como “ami-

cus curiae” - amigo da corte, em latim 
- em uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade que tramita no Supremo 
Tribunal Federal contra a destinação 
de cerca de R$ 6 bilhões do orçamento 
público da União para o Fundo Eleito-
ral. “O orçamento brasileiro não tem 
espaço condizente para a educação, 
para a saúde e para a infraestrutura 
e a conta, nas eleições deste ano, na 
rubrica do tal de “fundão” custará à 
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sociedade brasileira, algo próximo de 
seis bilhões de reais. O “fundão”, se-
nhor Senador, nos desmoraliza como 
democracia”, criticou Anchieta.

Rodrigo Pacheco defendeu que 
o fim do financiamento privado das 
campanhas eleitorais foi um dos avan-
ços na política brasileira. Segundo o 
senador, o fundo eleitoral, o fim das 
coligações partidárias e as cláusulas 
de barreira e de desempenho, mina-
ram uma “relação promíscua de uma 
menor parte dos que se enveredaram 
pelo financiamento eleitoral” com o 
objetivo de conseguir alguma vanta-
gem política ou econômica. “As cam-
panhas, que eram feitas por milhões 
[de reais], passaram a valores muito 
menores. E permitiu uma possibilida-
de de financiamento igual, se consi-
derarmos candidatos novatos, mulhe-
res. Então, houve, em minha modesta 
opinião, um choque de realidade. Mas 
houve o proveito de uma maior demo-
cratização, um acesso mais democráti-
co”, respondeu o senador.

Mesmo concordando com o atual 
sistema de financiamento de campa-
nhas eleitorais, Pacheco criticou a fal-
ta da existência de um critério claro 
para “aferir a necessidade de recurso 
para o financiamento de campanhas''. 
O Tribunal Superior Eleitoral tem o 
orçamento de R$11 bilhões e isso não 
é objeto de crítica. Porque todos en-
tendem como o trabalho do tribunal é 
importante. Da mesma forma, em re-
lação às campanhas eleitorais, o que 
deveríamos fazer é uma demonstra-
ção de qual o valor necessário para o 
financiamento público de campanha. 
E aí, faltam fundamentos para se de-
finir o critério para o valor do fundo”.

FIM DA REELEIÇÃO

O presidente do Senado apresentou 
também sua defesa pelo fim da reelei-
ção de cargos do Poder Executivo em 
todas as instâncias - municipal, estadu-
al e federal. Pacheco já tinha se declara-
do contrário à reeleição anteriormente, 
e hoje reafirmou seu posicionamento. 

“A reeleição não fez bem ao Brasil. 
A nossa política não é madura ainda o 
suficiente. Temos um país muito divi-
dido, pautado pela intolerância e pela 
desinformação, e nós não podemos 
nos dar ao luxo de que um prefeito, 
um governador ou um presidente se 
sente na cadeira do Executivo já pre-
ocupado com sua reeleição, deixando 
de tomar medidas importantes, mes-
mo que impopulares ou antipáticas, 
por conta da inconveniência. O ideal 
seria um mandato de cinco anos sem 
reeleição. Não é uma ideia casuística, 
sobre esse ou aquele candidato, mas 
pode ser para 2030”, disse.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Pacheco confirmou que a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC 110/2019), que trata da refor-
ma tributária, está prevista para ir a 
plenário nesta quarta-feira (23/02). 
O texto tem relatoria do senador Ro-
berto Rocha (PSDB-MA). “Estabelece 
a unificação tributária a partir de um 
imposto sobre valor agregado no âm-
bito federal e o imposto sobre valor 
agregado subnacional - ICMS e ISS 
- buscando, aquilo que eu sei e que 
comerciantes muitos desejam, que 
é a desburocratização, a simplifica-

ção, o mínimo de segurança para se 
empreender. Os grandes municípios 
estão contra, porque são grandes ar-
recadadores do ISS. No entanto, ela 
conta com o apoio de todos os gover-
nadores e secretários de Fazenda, boa 
parte do setor produtivo e do próprio 
Paulo Guedes [ministro da Econo-
mia]”, explicou.

O presidente do Senado ainda ci-
tou alguns outros pontos que fazem 
parte da reforma tributária, como uma 
alteração no imposto de renda da pes-
soa jurídica e um projeto de lei com-
plementar (PLP) que estabelece mu-
danças no ICMS para os combustíveis. 

Rodrigo Pacheco reafirmou, ainda, 
que espera que os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário não restrinjam 
suas ações em benefício do Brasil por 
estarmos em ano eleitoral. “Existe um 
paradigma que é: em ano eleitoral não 
se fazem reformas desse tipo,  não se 
fazem grandes reformas normativas 
legislativas. Estamos em um ano elei-
toral e, obviamente, em algum mo-
mento, vamos centrar forças nisso. 
Mas nesse instante, especialmente no 
primeiro semestre, nós temos uma 
luta contra o tempo para as modifica-
ções que o Brasil precisa”, disse.
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Volto hoje a um tema que tem 
estado presente em muitos dos 
meus artigos anteriores mas, 
cuja discussão é cada vez mais 
urgente: a qualidade da nossa 
vida democrática. O Brasil é um 
enigma difícil de ser decifrado. 
Temos os recursos e as con-
dições para sermos uma das 
nações mais ricas do mundo. 
Temos uma grande agricultura, 
toda a energia de que precisa-
mos, água em abundância, pe-
tróleo e muitos minerais, tudo o 
que é escasso em quase toda a 
parte.  Mas permanecemos um 
país pobre e que cresce menos 
do que a maioria das nações. 
Uma das causas deste fracasso 
só pode ser a impotência do Es-
tado devido à má qualidade da 
nossa vida democrática.

Nossa população deveria estar 
sempre indignada e numa bus-
ca incessante por algo realmen-
te novo para transformar o país. 
Mas, se as pesquisas de inten-
ção de voto para as próximas 
eleições estiverem corretas, pa-
rece que os brasileiros estão em 
sua grande maioria dispostos, 
sem muita reflexão, a voltar ao 
passado, tal o horror que sen-
tem do presente. O sentimento 
dominante tornou-se a procura 
do mal menor, um dos disfarces 
preferidos do conformismo e 
da apatia social.

A impressão é que as novas 
gerações de brasileiros são 
gerações sem esperança. É a 
explicação que me ocorre para 
a passividade e até para o cinis-
mo político das nossas maiorias 
eleitorais. Creio que o pensa-
mento dominante está contido 

numa passagem de Shakespe-
are: o que ficou irremediável, 
tornou-se indiferente. 

Há alguma razão para isto, pois 
nosso sistema político é um am-
biente à parte da vida do país. 
O debate político não contém 
praticamente nada de interesse 
público como políticas de cres-
cimento e de proteção social, 
por exemplo, tudo que diz res-
peito à vida das pessoas numa 
sociedade tão privada de tudo 
e tão dependente do Estado.  
Nada disso separa os partidos 
que, na verdade, não tem ideo-
logia, nem idéias, nem posições. 
Seu único propósito é partici-
par dos condomínios do poder 
e o fazem sem nenhum pudor e 
com grande competência.

A conclusão é que a classe polí-
tica na sua maioria, pois há ex-
ceções à regra nos dois lados do 
espectro político, embora bas-
tante minoritárias, apropriou-
-se do Estado, seus recursos e 
seus instrumentos, apenas em 
benefício próprio, passando 
ao largo do interesse comum. 
Em alguma medida isto sem-
pre ocorreu, mas numa escala 
infinitamente menor. Hoje, a 
dominação do Estado pela cor-
te política assumiu proporções 
sem precedentes, mesmo para 
a história de nossa velha cultura 
patrimonialista. 

 Deputados e senadores sempre 
tiveram um pequeno limite no 
orçamento para beneficiar as 
suas bases. Agora, além destes 
recursos, o Parlamento criou 
uma rubrica de grande valor, 
para ser distribuída aos par-

lamentares de forma secreta, 
como se fossem recursos pri-
vados. A soma das emendas, se-
cretas e públicas, em 2022, está 
próxima de 40 bilhões de reais, 
enquanto que o total dos inves-
timentos públicos não chega a 
45 bilhões. De um lado o país, 
com seus 200 milhões de ha-
bitantes, de outro, nossos 500 
parlamentares, em pé de igual-
dade no orçamento da Repúbli-
ca. Não é mais uma República.

Como é sabido, o apoio parla-
mentar ao governo tem como 
contrapartida a indicação, por 
deputados e senadores, de no-
mes para preencher os melho-
res cargos da administração 
federal. Por que pessoas eleitas 
para fazer as leis tem interesse 
nestas nomeações? É uma per-
gunta que fica no ar. Nesta se-
mana, o Ministro da Economia 
solicitou à Controladoria Geral 
da União a criação de um sis-
tema que revele os nomes dos 
“padrinhos” de cada indicação, 
para conhecimento de todos. A 
Controladoria não respondeu 
e as lideranças políticas se in-
dignaram com a ingenuidade 
ou a falta de tato do Ministro. 
Quem prefere as sombras para 
agir, certamente tem motivos 
muito fortes.

São apenas dois exemplos. Há 
muitos outros, sempre a de-
monstrar que a democracia 
brasileira tem donos e estes do-
nos são poucos.  Que a devolu-
ção do Estado à população não 
esteja na pauta de nenhum dos 
candidatos, é um sinal de que 
muito pouca coisa vai mudar 
nas eleições de outubro.

Uma democracia de poucos

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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Durante a entrevista à Rádio 
Banda B, de Curitiba (PR) na manhã 
Do dia 15 de fevereiro último, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
afirmou que o Brasil foi destruído nos 
últimos anos e criticou as reformas 
adotadas após o impeachment da ex-
-presidente Dilma Rousseff, que só 
beneficiam aos empresários e a quem 
quer comprar e desmontar o Estado 
brasileiro. Lula citou o processo de 
venda da Eletrobras, em andamento, 
e o enfraquecimento da Petrobras, 
com redução de milhares de postos 
de trabalho.

O ex-presidente destacou que 
o país precisa de uma pessoa expe-
riente para consertá-lo. “Quando eu 
deixei a presidência, este país era a 
sexta economia do mundo, tinha 74% 
de aumento real do salário mínimo e 
realizado o maior programa social da 
história. Agora o Brasil está moribun-
do, tem uma crise sanitária jamais 
vista, uma crise social onde temos 19 
milhões de pessoas passando fome, 
mais de 116 milhões em inseguran-
ça alimentar, inflação de 10,5%, de-
semprego alto. É preciso alguém que 
tenha experiência, que tenha matu-
ridade, para consertar o Brasil e ge-
rar melhoria da qualidade de vida ao 
povo brasileiro”.

REFORMAS PARA QUEM?

Perguntado por que as reformas, 
como a administrativa, a trabalhista, 
da Previdência, etc, não andaram no 
seu governo – algumas foram apro-
vadas após o golpe de 2016 – Lula 
questionou a quem interessava e qual 
o objetivo das reformas e das no-
vas leis. Ele lembrou que em 2014 a 
Previdência Social era superavitária 
e destacou que nenhum trabalhador 
nem sindicalista fala de reformas, 
apenas empresários e aqueles que 

querem comprar os interesses do 
povo brasileiro.

“Quem disse que o Brasil preci-
sava das reformas? Quem disse isso 
era um setor empresarial que queria 
se desfazer do país inteiro, como se 
desfizeram no Paraná da fábrica de 
fertilizantes (Fafen), da usina de xis-
to (SIX), querem vender a Repar. Isso 
não é reforma. A reforma que algu-
mas pessoas desejam é desmontar o 
Estado brasileiro”, afirmou Lula.

O ex-presidente também relem-
brou que, durante o seu governo, uma 
proposta tributária foi discutida en-
tre diversos setores da sociedade e do 
poder público, mas não andou dentro 
do Congresso Nacional. A última pro-
posta foi enviada ainda em setembro 
de 2007.

“Mandamos duas propostas de 
reforma tributária, que foram apro-
vadas pelos 27 governadores, por 
entidades empresariais e sindicatos. 
No Congresso ela simplesmente não 
andou, porque não quiseram que ela 

andasse. E precisamos discutir refor-
ma tributária. Precisamos colocar o 
pobre no orçamento e o rico no im-
posto de renda, para pagar sobre lu-
cros e dividendos”, continuou.

Lula também criticou os resulta-
dos da reforma trabalhista, que clas-
sificou como “uma destruição do que 
a gente tinha conquistado desde os 
anos do Getúlio Vargas”.

“O que sobrou no lugar? Nada. 
Se criou a ideia de que o cidadão ia 
deixar de ter carteira assinada e ia 
ser microempreendedor, ia trabalhar 
com Uber, ia trabalhar entregando 
comida, uma série de serviços. Essas 
pessoas estão descobrindo agora que 
ficaram escravas, porque trabalham, 
não têm direito a férias, não têm di-
reito à seguridade social, a descanso 
semanal remunerado, se fica doente 
não tem nada que dê sustentação. 
Precisamos discutir uma lei trabalhis-
ta que dá o direito ao trabalhador de 
ser tratado com respeito. Queremos 
repor o direito do trabalhador ser 
tratado com decência”, finalizou.

Lula: o Brasil precisa de alguém 
experiente para consertá-lo
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ACMinas propõe acrescentar ao nome da 
Avenida do Contorno, de Belo Horizonte, 
a expressão  “Presidente JK”
O objetivo é homenagear o mineiro que foi prefeito de Belo Horizonte, idealizou e construiu o 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha, governou Minas Gerais e chegou à Presidência do Brasil

A Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas (ACMinas) propôs ao 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), em reunião no dia 15 de 
fevereiro último, que o nome da Ave-
nida do Contorno seja alterado para 
“Avenida do Contorno Presidente JK”. 
A mudança, segundo o presidente 
da ACMinas, José Anchieta da Silva, 
é uma homenagem ao ex-presidente 
da República Juscelino Kubitschek, já 
que se trata da maior via pública da 
capital mineira, com 11,86 quilôme-
tros de extensão.

Kalil considerou a sugestão “justa 
homenagem” e disse que vai encami-
nhar à Câmara Municipal de Belo Ho-
rizonte um projeto do Executivo para 
a aprovação da alteração no nome da 
avenida. 

José Anchieta da Silva acrescentou 
que a ACMinas também vai apresentar 
a proposta para o Legislativo. “Vamos 
nos reunir com a presidente da Câma-
ra Municipal, Nely Aquino (Podemos), 
para apresentar formalmente a carta 
de solicitação para um projeto de lei 

que altere o nome do contorno que 
é uma das vias mais importantes de 
Belo Horizonte”, explicou. 

Na oportunidade, o prefeito foi 
agraciado com a coletânea de 3 volu-
mes – 2.336 páginas, intitulada “Jusce-
lino Kubitschek – Profeta do Desenvol-
vimento: Exemplos e Lições ao Brasil 
do Século XXI”, de autoria do econo-
mista e vice-presidente da ACMinas 
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, 
que também participou da reunião, 
juntamente com Cledorvino Belini.
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Agostinho Patrus reafirma independência 
do  Legislativo e defesa dos interesses  
da população
Solenidade marca instalação da 4.ª Sessão Legislativa da ALMG; medidas de combate 
à pandemia poderão ser votadas em Plenário no retorno dos trabalhos

Com um minuto de silêncio em ho-
menagem às vítimas da covid-19 e das 
tragédias ocasionadas pelas chuvas no 
Estado, o presidente da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), deputado 
Agostinho Patrus (PV), instalou, nesta 
terça-feira (1.º/2), em Reunião Solene de 
Plenário, a 4.ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria da 19.ª Legislatura (2019 – 2023). 

Cumprida em formato remoto, a 
solenidade marcou o início das ativida-
des neste primeiro dia de retorno dos 
trabalhos do Legislativo após o recesso 
parlamentar. Na ocasião, somente o pre-
sidente Agostinho Patrus esteve presen-
cialmente no Plenário, enquanto demais 
parlamentares e autoridades do Estado 
participaram por videoconferência.

Em pronunciamento, ao relembrar o 
bicentenário da Independência do Brasil 
e o centenário da Semana da Arte Moder-
na, Agostinho Patrus defendeu os princí-
pios democráticos que asseguram a liber-
dade e a independência do Parlamento. 
“Se a liberdade é a pedra fundamental da 
democracia, a independência é o seu pilar. 
A única submissão do Poder Legislativo 
deve ser aos seus deveres constitucionais 
de falar, fiscalizar e propor”, afirmou.

Na oportunidade, o presidente da 
ALMG também reforçou a importância 
da união para o enfrentamento à crise 
provocada pela pandemia de covid-19. 
“A resposta para a insatisfação é a união. 
A Assembleia de Minas se unirá nova-
mente este ano em torno do mesmo pro-
pósito: promover o bem-estar de todos 
os mais de 22 milhões de mineiras e mi-
neiros”, declarou.

Patrus ainda destacou o lançamento 
do “Fiscaliza Mais”, um novo modelo de 

monitoramento das políticas públicas es-
taduais. O objetivo é fortalecer a atuação 
fiscalizadora das comissões da ALMG, 
com foco em indicadores que permitam 
aferir os resultados e a efetividade das 
ações do Estado. “Estamos certos que tal 
iniciativa contribuirá significativamente 
para o aprimoramento dos serviços ofe-
recidos às pessoas”, garantiu.

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

Em caráter excepcional, o presiden-
te da ALMG poderá convocar reunião 
extraordinária de Plenário para tratar 
de medidas urgentes de enfrentamento 
da pandemia ou de mitigação de suas 
consequências sociais e econômicas. 
Poderão ser analisadas somente ma-
térias consideradas de caráter urgente 
pelo Colégio de Líderes, que analisará 
a excepcionalidade das circunstâncias 
e o relevante interesse público das pro-
posições. Os projetos serão votados em 
turno único, após a emissão de parecer 
em Plenário pelo relator a ser designa-
do pelo presidente da ALMG. 

FUNCIONAMENTO DA CASA 

Conforme a Deliberação n.º 2.781, pu-
blicada na última quinta (27/1), as ativida-
des legislativas e administrativas voltaram 
a ser realizadas preferencialmente por 
métodos remotos a partir dessa segunda 
(31/1), como estratégia de prevenção ao 
atual cenário de elevada contaminação 
pelo coronavírus no Estado. O objetivo é 
garantir o exercício das atividades par-
lamentares, restringindo a circulação de 
pessoas nas dependências da ALMG, de 
modo a preservar a saúde de parlamenta-
res, servidores e da comunidade em geral. 

A ALMG permanecerá monitorando 
a evolução dos dados epidemiológicos 
para definição de novas medidas que 
se façam necessárias, em plena conso-
nância com as recomendações das auto-
ridades sanitárias. Ainda assim, mesmo 
com a adoção dessas medidas, as ativi-
dades do Parlamento estão mantidas, 
garantindo o exercício de suas funções 
constitucionais e preservando a segu-
rança das pessoas.
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Guido Mantega: Modelo neoliberal 
será substituído com Lula
Ex-ministro afirma que PT implantou modelo social-desenvolvimentista 
e critica Dilma Rousseff pelo 'cavalo-de-pau neoliberal' de 2015

No programa 20 MINUTOS EN-
TREVISTA transmitido no dia 28/01 
último, o jornalista Breno Altman en-
trevistou Guido Mantega, que foi mi-
nistro da Fazenda durante os gover-
nos Lula e Dilma entre 2006 e 2014. 
Ele fez um balanço da era PT e ponde-
rou sobre a política econômica de um 
possível governo Lula.

O ex-ministro e economista ava-
liou como positivos os governos pe-
tistas, que implementaram o que ele 
definiu como um modelo social-de-
senvolvimentista, no qual o Estado 
é o grande impulsionador do cresci-
mento econômico, responsável por 
criar uma indústria nacional, fomen-
tar investimentos e gerar emprego.

“Diria que fomos vencedores, que 
implementamos um novo modelo 
que resistiu a duas crises mundiais 
importantes. Ele foi trocado por um 
modelo neoliberal com Temer e Bol-
sonaro, mas que voltará com Lula”, 
avaliou.

De forma detalhada, Mantega co-
meçou retomando o primeiro gover-
no Lula, em 2003. Segundo ele, o país 
“estava quebrado, refém dos credores 
e do Fundo Monetário Internacional, 
com flutuação cambial forte”, resul-
tado das políticas de elevação de ju-
ros e câmbio valorizado de Fernando 
Henrique Cardoso, “morais para a in-
dústria”. Assim, foi difícil para o Lula 
dar ao Brasil a direção que queria. 

Tanto é que mesmo durante a cam-
panha eleitoral acabou abandonando 
totalmente o discurso de transição ao 
socialismo, presente nos primeiros 
programas políticos do PT.

“Naquela época tínhamos sonhos, 
não olhávamos para a correlação de 
forças. Aí quando chegamos no go-
verno não tínhamos nem 20% da 
Câmara, não dava para aprovar nada, 
então tivemos que fazer alianças com 
o centro, diminuir as nossas preten-
sões. O grande objetivo era melhorar 
a vida dos trabalhadores brasileiros 
e havia muitos ingredientes de uma 
política diferente, de investimentos 
sociais e industriais. Lula conseguiu 
fazer concessões, mas sem abdicar 
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dos seus planos”, ponderou.

Entretanto, o ex-ministro admitiu 
que houve uma “virada desenvolvi-
mentista” em 2006, quando Lula quis 
fazer mais. Como resultado, o Brasil 
viu um crescimento maior da econo-
mia, distribuição de renda e elevação 
do padrão de vida do povo.

“Tivemos um crescimento for-
te comandado pelo Estado, criamos 
empregos, que era a maior deman-
da dos trabalhadores, e programas 
sociais altamente eficientes, como o 
Bolsa Família. Fechamos 2010 com 
chave de ouro, enfrentando uma crise 
muito séria em 2008 que não derru-
bou o Brasil porque o Estado atuava. 
Continuamos essa política durante o 
governo Dilma, mas com mais dificul-
dade”, discorreu. 

Mesmo com o crescimento da eco-
nomia, Mantega defendeu que não foi 
possível combater totalmente a de-
sindustrialização, que se agravou com 
a desaceleração da economia mundial 
que seguiu a crise de 2008. “Fizemos 
política industrial, reduzindo custos 
tributários e barateando a compra 
de máquinas, mas não foi suficiente. 
Começaram a entrar produtos chine-
ses, perdemos a nossa exportação de 
manufaturados. Mas mais do que nós 
fizemos não dava”, relembrou.

Para ele, o defeito está no fato de 
que a infraestrutura brasileira ainda 
é muito atrasada. A industrialização 
é algo que leva tempo, além de exigir 
investimentos contínuos, o que não 
ocorreu sob os governos de Temer e 
Bolsonaro, “e agora estamos numa si-
tuação mais complicada do que a de 
2002 e 2003”.

GOVERNOS DILMA

Muitos analistas também apontam 
a ex-presidente Dilma Rousseff como 
uma das culpadas desse processo, por 
ter se aliado a iniciativas neoliberais. 
Para o ex-ministro, há uma interpre-
tação equivocada de que ela não apos-

tou em investimentos, “foi quem mais 
apostou, mas em parceria com o setor 
privado, fazendo concessões”.

Por outro lado, ele reconheceu 
que a ex-presidente cometeu uma 
série de falhas. A maior delas foi a 
nomeação de Joaquim Levy para o 
Ministério da Fazenda, substituindo 
Mantega. 

“Havia uma crise política em cur-
so, uma grande articulação para der-
rubar a Dilma. Eu acho que ela não foi 
muito feliz na articulação com a nossa 
base aliada, foi se afastando, perden-
do força na Câmara dos Deputados. 
Por fim, quando começou seu segun-
do mandato, deu um cavalo de pau na 
política econômica, virou neoliberal, 
colocou um neoliberal de carteirinha 
no Ministério da Fazenda”, criticou.

Na avaliação do economista, essas 
medidas foram tomadas porque ela 
queria evitar perder o grau de inves-
timento no Brasil, mas a escolha “foi 
um tiro no pé”, fez com que os preços 
subissem, aumentou a inflação, cor-
roeu o poder de compra da população 
e desestimulou o crescimento.

“Mas o que teve uma contribuição 
muito grande para isso tudo também 
foi a Operação Lava Jato. Havia a im-
pressão de que a gente tinha quebra-
do as contas públicas, o que não era 
verdade. A Operação ainda paralisou 
a maior empresa e maior investidora 
do país, a Petrobras. É verdade que o 
Brasil desacelerou, mas todos os paí-
ses estavam desacelerando. Ela come-
teu um erro de estratégia, a meu ver, 
e não foi por falta de avisos. Levy era 
uma armadilha. Combinou-se crise 
econômica com crise política, geran-
do a tempestade perfeita”, lamentou.

NOVO GOVERNO PETISTA

Diante de todo o cenário que se 
criou após o golpe de 2016, com a 
financeirização da economia e desin-
dustrialização do país, Mantega falou 
sobre estratégias a curto e a médio 

prazo de um futuro governo Lula.

“Ele não tem um programa mínimo 
nem máximo, não está pensando des-
sa forma. Está pensando nos proble-
mas colocados e como solucioná-los. 
A curto prazo: a fome, a pobreza e a 
degradação econômica da família bra-
sileira, que são questões emergenciais. 
No médio prazo, ele tem que criar um 
programa que recupere o crescimento 
e o emprego. Em parte, a população 
empobreceu porque está desempre-
gada. Então, um programa de investi-
mentos é fundamental”, citou.

Ele ponderou, porém, que esses 
programas vão demorar para dar 
resultados, pois “chegará ao gover-
no em 2023 em uma situação muito 
precária”, com pouco orçamento e 
uma série de amarras. Uma delas, o 
teto de gastos. 

O ex-ministro afirmou que mui-
to provavelmente não será possível 
revogá-lo, já que a esquerda dificil-
mente terá maioria no Congresso. Por 
isso, o objetivo deve ser flexibilizá-lo, 
“tirando os limites de investimentos”.

“Vai ser uma situação complicada, 
mas com a habilidade de Lula, vamos 
ajustando as regras, modificando do 
jeito que der, ao ponto de gerar uma 
grande discussão política. A população 
vai ter que participar, porque é o desti-
no dela que está em jogo”, argumentou.

Ele ainda falou sobre a necessida-
de de renegociar a independência do 
Banco Central e de se discutir o atual 
regime fiscal.

“Temos recursos financeiros, 
mas precisamos de espaço fiscal. 
Também precisamos discutir a tribu-
tação, que é ineficiente, regressiva e 
prejudica os trabalhadores e consu-
midores. Por fim, vai ser fundamen-
tal revitalizar o BNDES, que compen-
sa o excesso de juros da economia 
brasileira”, argumentou. 

Fonte: Opera Mundi – 28.01.22
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EUA e Brasil assinam memorando para 
combater incêndios florestais no Brasil
A iniciativa fornecerá tecnologia da informação para rastreamento 
e manejo de incêndios nas florestas brasileiras

O governo dos Estados Unidos e o 
Ministério do Meio Ambiente assina-
ram, no dia 23 de fevereiro último, um 
memorando de entendimento para 
o desenvolvimento de soluções de 
combate à queima descontrolada em 
ambientes tropicais brasileiros. Ran-
dy Moore, chefe do Serviço Florestal 
dos EUA, e Joaquim Leite, ministro 
do Meio Ambiente, assinaram o me-
morando. O encarregado de Negócios 
da Embaixada e Consulados dos EUA, 
Douglas Koneff, e o diretor da USAID 
no Brasil, Ted Gehr, participaram da 
cerimônia de assinatura.

"O Ministério do Meio Ambiente 
é um parceiro sólido e de longa data, 
e valorizamos muito nossos esforços 
conjuntos nesta área. Esse memoran-
do ajudará a equipar e trazer capa-
cidades e tecnologia adicionais para 
equipes técnicas, tornando ambas as 

organizações mais preparadas para 
realizar ações de comando e controle 
na prevenção e gerenciamento de in-
cêndios florestais", disse Koneff.

O memorando apoiará o desenvol-
vimento e a aplicação da tecnologia 
da informação para rastreamento e 
gerenciamento de incêndios florestais, 
além de proporcionar treinamento, 
compartilhamento de experiência e 
conhecimento entre uma nova gera-
ção de cientistas e tecnólogos brasilei-
ros e norte-americanos. O memorando 
também visa promover a cooperação 
técnica e o desenvolvimento de capa-
cidades institucionais e individuais.

Os elementos-chave de coopera-
ção listados no memorando são:   

• Gerenciamento integrado  
de incêndios 

• Produtividade e Saúde  
do Ecossistema

• Monitoramento de  
Recursos Florestais

• Desenvolvimento de  
tecnologia e transferência 
voluntária em termos  
mutuamente acordados

• Avaliação de danos e riscos

• Gerenciamento de  
incêndios e seus  
impactos ecológicos

• Bioeconomia

• Serviços de Ecossistema

• Gestão de áreas protegidas  
e concessões
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Bacia do Rio Jequitinhonha (BA e MG) 
teve a segunda maior área desmatada  
na Mata Atlântica em 2021 entre  
as monitoradas por novo sistema
SAD Mata Atlântica pode identificar cortes de floresta com precisão e detalhamento, 
além de reportá-los com agilidade à sociedade e às autoridades. Edição piloto abrangeu 
quatro regiões de relevância para o monitoramento do bioma: as bacias do Rio Tietê 
(SP), do Rio Iguaçu (PR), do Rio Jequitinhonha (BH e MG) e o município de Bonito (MS), 
registrando um total de 1.103 alertas e 6.739 hectares desmatados em 2021

Para intensificar o monitoramen-
to da cobertura florestal e contribuir 
para o fim do desmatamento do bioma 
mais ameaçado e devastado do Brasil, 
a Fundação SOS Mata Atlântica, a Arc-
plan e o MapBiomas lançam o Sistema 
de Alertas de Desmatamento (SAD) da 
Mata Atlântica, nova ferramenta para 
monitorar e difundir informações so-
bre o desflorestamento na região. 

O sistema permite identificar e re-
portar com agilidade desmatamentos 
em áreas a partir de 0,3 hectare (ha), 
monitorados com o uso de imagens 
de satélite de alta resolução. Além 
disso, o novo sistema gera alertas 
mensais, agilidade que permitirá o 
apoio em tomadas de decisão, tanto 
de órgãos de fiscalização ambiental 
(IBAMA, ministérios públicos esta-
duais e secretarias, órgãos e polícias 
ambientais, entre outros), quanto de 
entidades que têm políticas manda-
tórias ou voluntárias para a compra 
de produtos ou financiamento de ca-
deias produtivas com desmatamento 
zero (como bancos, traders, super-
mercados e a indústria de alimentos, 
de madeira, celulose e de bioenergia).

O primeiro boletim do SAD Mata 
Atlântica reúne alertas coletados e va-
lidados durante todo o ano de 2021, 
apresentando os primeiros resultados 
parciais do desmatamento do bioma 
no período. Trata-se de uma edição 

piloto em que foram compilados os 
alertas de quatro regiões: as bacias 
hidrográficas do Rio Tietê (São Paulo), 
do Rio Iguaçu (Paraná), do Rio Jequi-
tinhonha (Bahia e Minas Gerais) e dos 
Rios Miranda e Aquidauana, na região 
do município de Bonito (Mato Grosso 
do Sul). Esta primeira edição do bole-
tim teve apoio da Fundação Flex. 

Diretor de conhecimento da 
Fundação SOS Mata Atlântica, Luís 
Fernando Guedes Pinto explica que 
esses locais foram selecionados para 
o piloto pelo fato de Minas Gerais, 
Bahia, Paraná e São Paulo estarem 
entre os campeões do desmatamento 
na Mata Atlântica nos últimos anos. 
“Nesses estados escolhemos bacias 
hidrográficas onde o problema cos-
tuma ser mais crítico, principalmente 
em função da expansão agropecuária. 

A bacia do Rio Tietê em São Paulo 
não está entre as regiões de maior 
desmatamento do Brasil, mas tem a 
particularidade de ser uma região de 
metrópoles e grandes cidades, onde a 
expansão urbana também ameaça a 
Mata Atlântica”, explica. Bonito (MS), 
por sua vez, foi o município que mais 
desmatou o bioma entre 2019 e 2020.

Nas quatro bacias monitoradas 
em 2021 houve 1.103 alertas que 
somam 6.739 ha de desmatamento. 
Cada hectare corresponde, em média, 
à área de um campo de futebol.

A grande maioria dos alertas 
(70%) se refere a perdas menores que 
três hectares, ressaltando o novo perfil 
do desmatamento da Mata Atlântica, 
composto por uma soma de pequenos 
cortes de floresta natural, o que impõe 
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dificuldades à fiscalização. A bacia do 
Iguaçu (PR e SC) foi a campeã em nú-
mero de alertas com esse perfil: 423.

Na bacia do Iguaçu também foi re-
gistrada a maior quantidade total de 
alertas, 528 (48%). A área desmata-
da (1.162 ha), no entanto, ficou abai-
xo da detectada na região de Bonito 
(MS), onde 137 alertas (12%) identi-
ficaram 3.223 ha desmatados. 

Já a Bacia do Rio Jequitinhonha 
(BA e MG) teve a segunda maior área 
desmatada (2.212 ha ou 33% de toda 
a mata perdida). A maior parte dos 
alertas ocorreu em Minas Gerais (240 
ou 22%), com 743 ha desmatados. Na 
Bahia foram mapeados 107 alertas 
(9%), porém maiores em área, que so-
maram 1.469 ha de desflorestamentos.   

Outros 91 alertas e 144 ha de des-
matamento foram identificados na ba-
cia do Rio Tietê, na Mata Atlântica do 
estado de São Paulo. Em todas as re-
giões monitoradas, 14 municípios têm 
desmatamentos que totalizam mais de 
100 ha, sendo Nioaque (MS) o primei-
ro da lista, somando 1.260 ha. 

A maioria absoluta dos alertas 
foi identificada em áreas rurais e 
com predomínio de uso agropecuá-
rio (93,7%), apontando a expansão 
do setor como o principal vetor do 
desmatamento na Mata Atlântica. 
Somente o estado de São Paulo teve 
uma distribuição diferente, com 
34,8% dos alertas identificados em 
área urbana, como consequência da 
expansão das cidades, sendo este um 
importante vetor de desmatamento 
na região metropolitana de São Paulo.  

Segundo Guedes Pinto, os novos 
dados confirmam que, ainda que a Lei 
da Mata Atlântica esteja em vigor, o 
desmatamento segue como um gran-
de problema no bioma. “Continuamos 
perdendo florestas antigas e madu-
ras, porém cada vez mais observamos 
o corte de matas jovens, que estão em 
regeneração. Essa vegetação tem um 
papel muito importante para conec-

tar os remanescentes florestais mais 
antigos e prover serviços ecossistê-
micos, como a conservação da água, 
mas muitas dessas áreas em regene-
ração são desmatadas antes de a ve-
getação atingir um estágio de maior 
maturidade, quando podem acumu-
lar mais carbono e abrigar maior bio-
diversidade. Por isso a conservação 
da Mata Atlântica depende de uma 
estratégia que combine restauração, 
plantio de árvores nativas e combate 
ao desmatamento”, afirma.

A partir do próximo relatório do SAD 
Mata Atlântica, todo o bioma será moni-
torado seguindo os limites do mapa de 
aplicação da Lei da Mata Atlântica. 

METODOLOGIA

O tamanho médio de cada área 
desmatada da Mata Atlântica vem di-
minuindo ao longo dos anos. São hoje 
comuns perdas inferiores a três hec-
tares e em florestas nativas jovens, 
condições diferentes daquelas tradi-
cionalmente monitoradas pelo Atlas 
dos Remanescentes Florestais da 
Mata Atlântica – colaboração entre o 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) e a SOS Mata Atlântica que 
se tornou referência ao, ano a ano, 
desde 1989, acompanhar a cobertura 
florestal e o desmatamento do bioma.

Complementando e aprimorando 
o monitoramento anual realizado pelo 
Atlas, o SAD Mata Atlântica utiliza uma 
identificação automatizada baseada 
na comparação entre imagens com 10 
metros de resolução registradas por 
satélites Sentinel 2. “Esse método é 
capaz de detectar indícios de desma-
tamento a partir de 0,3 hectare, que 
são validados, refinados e auditados 
individualmente em imagens de alta 
resolução e cruzados com informa-
ções públicas, incluindo as proprie-
dades do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e embargos e autorizações de 
desmatamento do SINAFLOR/IBAMA, 
para disponibilização no MapBiomas 
Alerta, uma plataforma única, aberta e 
transparente que monitora todo o ter-

ritório brasileiro”, afirma Marcos Rosa, 
diretor da Arcplan. 

Para Tasso Azevedo, coordenador 
geral do MapBiomas, essa abordagem 
"proporciona uma nova lente para 
monitorar a vegetação nativa da Mata 
Atlântica e colaborar para o fim defini-
tivo do seu desmatamento, o que é es-
sencial para a mitigação das mudanças 
climáticas, para a conservação da água 
e da biodiversidade e para a prosperi-
dade do Brasil”, completa. “O SAD Mata 
Atlântica se une a outros sistemas de 
alerta dos biomas brasileiros, forman-
do uma rede de organizações da socie-
dade civil e de entidades de pesquisa 
que monitora todos os ecossistemas 
do Brasil”, completa Azevedo. 

A Fundação SOS Mata Atlântica é 
uma ONG ambiental brasileira que tem 
como missão inspirar a sociedade na 
defesa da Mata Atlântica. Atua na pro-
moção de políticas públicas para a con-
servação do bioma mais ameaçado do 
Brasil por meio do monitoramento da 
floresta, produção de estudos, projetos 
demonstrativos, diálogo com setores 
públicos e privados, aprimoramento 
da legislação ambiental, comunicação e 
engajamento da sociedade.

A ArcPlan é uma empresa privada 
com mais de 20 anos de atuação em te-
mas relacionados ao mapeamento e mo-
nitoramento ambiental para subsidiar 
ações que visam a conservação ambien-
tal, uso sustentável e o planejamento. 

O MapBiomas é uma rede cola-
borativa, formada por ONGs, univer-
sidades e startups de tecnologia, que 
revela as transformações do território 
brasileiro, por meio da ciência, tor-
nando acessível o conhecimento so-
bre o uso da terra, a fim de buscar a 
conservação e combater as mudanças 
climáticas. Produz mapeamento anual 
da cobertura e uso do solo desde 1985, 
valida e elabora relatórios para cada 
evento de desmatamento detectado 
no Brasil desde janeiro de 2019 e mo-
nitora a superfície de água e cicatrizes 
de fogo mensalmente desde 1985.
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Banco Interamericano de Desenvolvimento 
desiste de empréstimo milionário para 
Marfrig

Povos indígenas e comunidades 
tradicionais, organizações ambien-
talistas, de direitos humanos, de de-
senvolvimento e de bem estar animal 
celebraram a decisão do IDB Invest, 
o braço privado do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) de 
não mais considerar um pacote de 
empréstimo de US$ 43 milhões para 
a Marfrig Global Foods (MRFG3.SA), 
gigante brasileira de carne bovina. O 
empréstimo do BID Invest, que teria 
ainda alavancado US$ 157 milhões 
adicionais de outras fontes, estava 
originalmente programado para vo-
tação no conselho em 8 de dezembro 
de 2021, mas a decisão havia sido 
adiada para 4 de maio de 2022. De 
acordo com o IDB Invest, o emprés-
timo “foi interrompido” e “não será 
mais considerado para aprovação”. 

Em outubro de 2021, uma car-
ta aberta, assinada por mais de 200 
grupos (agora mais de 270 signatá-
rios), foi enviada ao conselho de ad-
ministração do BID, citando possíveis 
violações da política da instituição e 
denunciando o empréstimo pelo pa-
pel que desempenharia no fomento ao 
desmatamento e à grilagem de terras. 
Desde então, dezenas de grupos en-

traram em contato com os diretores 
executivos do banco pedindo oposição 
ao empréstimo. A Campanha pelo De-
sinvestimento na Pecuária Intensiva 
(Divest Farming Factory, em inglês), a 
força motriz por trás dessa oposição, 
também lançou uma campanha públi-
ca de mídia social contra o emprésti-
mo, em novembro de 2021, usando a 
hashtag #DivestFactoryFarming.

A decisão do BID Invest de aban-
donar a Marfrig Foods ocorre em um 
momento em que a empresa está sob 
pressão de outros investidores inter-
nacionais. Após concluir uma ava-
liação detalhada e independente em 
setembro de 2021, o maior fundo so-
berano do mundo – o Fundo de Pen-
são do Governo Norueguês – colocou 
a Marfrig Global Foods SA 'sob obser-
vação' “devido ao risco inaceitável de 
que a empresa contribua para danos 
ambientais graves”. 

“A Marfrig não merece financia-
mento público nem privado'', disse Me-
rel van der Mark, Gerente do Programa 
Bem Estar Animal e Finanças da Siner-
gia Animal. “É uma empresa que está 
ligada ao desmatamento, à grilagem de 
terras e à crueldade animal”.

“Qualquer projeto de desenvolvi-
mento precisa envolver as comuni-
dades indígenas e tradicionais”, disse 
Daniel Faggiano, do Instituto Maíra. 
“Que fique claro para todas as ins-
tituições financeiras internacionais 
que nenhum projeto será aceito sem 
o consentimento livre, prévio e in-
formado das comunidades afetadas. 
Esta campanha é uma vitória para a 
justiça climática e a afirmação da au-
todeterminação dos povos indígenas 
e tradicionais.” 

“O BID e outras Instituições Fi-
nanceiras Públicas devem simples-
mente seguir os direitos humanos e 
ambientais ao pé da letra, para que 
possam realmente servir de instru-
mento para a melhoria da vida das 
pessoas.” Disse Alexandre Andrade 
Sampaio, coordenador do Projeto de 
Responsabilidade Internacional para 
América Latina e Caribe. “É preocu-
pante que, para que esses padrões bá-
sicos sejam seguidos, precisemos de 
uma campanha global que mobilize 
grupos internacionais, locais e comu-
nitários. No entanto, é uma afirmação 
clara de que a comunidade interna-
cional está unida em torno desses va-
lores, que não podem ser ignorados 
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pelas nossas instituições públicas”.  

“Esperamos que a rejeição deste 
empréstimo inicie uma nova tendência 
no Banco Interamericano de Desen-
volvimento, que deixe de financiar a 
pecuária industrial na América Latina 
e Caribe, uma vez que há impactos que 
não podem ser mitigados”, disse Mile-
na Bernal, Coordenadora do Programa 
de Pecuária e Gênero da Global Forest 
Coalition. "Desde 2017, o BID Invest 
aumentou seus investimentos na pecu-
ária em mais de vinte vezes, para cerca 
de 500 milhões. Isso deve parar." 

“O financiamento público para 
desenvolvimento não deve ser cana-
lizado para operações de pecuária in-
dustrial de grande escala, como as da 
Marfrig, que contribuem para o des-
matamento e a crise climática”, disse 
Kari Hamerschlag, vice-diretora de 
alimentos e agricultura da Friends of 
the Earth US. “Esperamos que a deci-
são do BID de desistir do empréstimo 
da Marfrig envie um forte sinal para 
outros bancos: os investimentos no 
agronegócio são incompatíveis com 

compromissos de redução de emis-
sões de gases de efeito estufa e com o 
Acordo de Paris.”  

"É muito incomum que o BID 
suspenda um empréstimo que está 
em andamento", disse Ladd Connell, 
Diretor de Meio Ambiente do Bank 
Information Center. “Aplaudimos a 
instituição por tomar a decisão certa 
de não avançar com o projeto.” 

“Depois de soar o alarme sobre este 
projeto controverso, estamos muito sa-
tisfeitos que o projeto foi desativado. As 
fazendas industriais já causam imen-
so sofrimento a mais de 50 bilhões de 
animais, contribuem para a destruição 
de habitats, mudanças climáticas, múl-
tiplas crises de saúde e estão ligadas à 
corrupção e abusos dos direitos huma-
nos. A última coisa que precisamos é de 
fortalecer este setor”, disse Jennifer Bla-
ck, gerente da campanha Animais na 
Pecuária da Proteção Animal Mundial. 
“Há um número crescente de bocas 
para alimentar, mas há opções huma-
nas, saudáveis e sustentáveis na mesa. 
Os bancos de desenvolvimento têm o 

dever de investir de forma responsável 
e ética.” 

Carina Millstone, Diretora Execu-
tiva da Feedback Global disse: “O BID 
finalmente cedeu à pressão interna-
cional sobre seus planos chocantes 
de investir na Marfrig. Já é hora de ou-
tras instituições financeiras seguirem 
o exemplo, abandonarem a Marfrig e 
se desfazerem de todas as empresas 
de pecuária industrial destrutivas.”

A oposição a este empréstimo faz 
parte de uma campanha mais ampla 
de Desinvestimento da Pecuária In-
tensiva (Divest Factory Farming), que 
faz parceria com comunidades e or-
ganizações localmente afetadas para 
desviar o financiamento para o de-
senvolvimento da produção pecuária 
industrial. Os membros da campanha 
incluem: o Bank Information Center, 
Friends of the Earth U.S., Feedback 
Global, Coalizão Mundial pelas Flo-
restas, International Accountability 
Project (Early Warning System), Si-
nergia Animal, Proteção Animal Mun-
dial e Instituto Maíra.
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Empresário,  
ex-Presidente da 
FIEMG – Federação 
das Indústrias de 
Minas Gerais

Do imigrante e do emigrante

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

As cenas dos meus conter-
râneos brasileiros sendo de-
portados dos Estados Unidos 
chegando a Belo Horizonte, 
no aeroporto Tancredo Ne-
ves, líder da redemocrati-
zação brasileira que incluia 
ampla campanha pelos direi-
tos humanos, são chocantes. 
Mais, doem no coração. A 
mim, especialmente, porque 
quando tinha cinco anos de 
idade estávamos fugindo da 
Iugoslávia socialista e fomos 
presos, numa tentativa de 
passar a fronteira ilegalmen-
te. Jamais posso esquecer 
depois o que passei a infân-
cia, na guerra com pai em 
campo de concentração e, em 
seguida, com ele toda noite 
sumindo porque tinha que se 
apresentar na polícia política 
para interrogatórios, como 
foi a nossa prisão. Separaram 
a minha mãe de minha irmã 
com um ano e pouco e eu. 
Choramos, choro que ficou na 
garganta até hoje. Minha  mãe 
foi condenada a sete anos de 
prisão, minha irmã Ana e eu 
sumimos. Isso mesmo, até 
hoje não sabemos, não há re-
gistros onde estivemos por 
um ano, até sermos resgata-
dos por parentes. Eu só me 
lembro que tinha sido obri-
gado a cantar canções socia-
listas e por inumeras vezes, 
provavelmente de castigo, 
dormia em casa com um cão 
pastor alemão, que me guar-
dava latindo tempo todo. Meu 
pai, felizmente conseguiu fu-
gir antes e veio para Brasil

Quando tinha dezesseis anos, 
minha irmã 12, viemos para 
Belo Horizonte onde estava 
meu pai.Viramos emigrantes 
com uma mala  amarrada 
com barbante e muita vonta-
de de viver. Virei imigrante. 
Carteira modelo 19, por mui-
tos anos contei com muita 
solidariedade e ajuda. Dos 
conterrâneos e dos amigos 
mineiros e brasileiros. Mas, 
mesmo assim, jamais deixei 
de lutar para que o país onde 
nasci - a Eslovênia, se tornas-
se um país democrático e as 
pessoas pudessem escolher 
livre seu destino. Mas, no dia 
que isso lá aconteceu, eu esta-
va todo sorridente numa reu-
nião na Associação Comercial 
de Minas,  entidade onde ini-
ciei minhas atividades asso-
ciativas, quando então o pre-
sidente Hiram me perguntou 
porque tanta alegria já que, 
em geral, eu era uma pessoa 
taciturna e considerada cha-
ta. Expliquei-lhe, e ele me dis-
se, aproveite já que é assim e 
volte para sua terra.

Foi a única vez que nesta terra 
fui lembrado de ser imigran-
te. Por isso dói tanto ver as 
pessoas que  de fato burlam a 
lei de outro país, voltam nas 
condições que estão voltan-
do. Quando em 2008 fui Em-
baixador Enviado Especial da 
Eslovénia para América La-
tina e presidi as Relações do 
Conselho da União Europeia 
para América Latina  é que 
tive de lidar com a brutalida-

de espanhola na rejeição de 
emigrantes brasileiros che-
gando no Aeroporto de Ba-
rajas. Aprontei um escândalo 
digno do meu nome dizendo 
aos espanhóis, entre outras 
coisa,s de que devem lem-
brar quantas vezes tiveram 
as portas abertas na história 
no Brasil. E consegui que fos-
se aprovada uma declaração 
da UE e América Latina sobre 
emigração que, até hoje, rege 
as relações no assunto entre 
as duas partes.

Hoje há mais de 4 milhões de 
brasileiros, 2% de nossa po-
pulação que emigrou. Se de 
um lado condenamos a ma-
neira que nossos irmãos são 
expulsos dos Estados Unidos, 
temos também de questio-
nar porque as pessoas estão 
fugindo e arriscando a vida 
nas mãos de coyotes, que são 
bandidos de pior espécie, do 
Brasil. Em todos os anos que 
exercia funções nas entidades 
empresariais, nunca vi o go-
verno de Minas combater as 
raizes desta emigração. Nun-
ca nenhum governador de 
Minas  sequer visitava as co-
munidades brasileiras no ex-
terior. Iam a Washington para 
dançar com banqueiros e não 
eram capazes de ir a Boston 
visitar nossos valadarenses. 
O mesmo vale para prefeitos 
de Governador Valadares - 
cidade que vive de dinheiro 
vindo de emigrantes.Só um 
prefeito visitou a comunida-
de lá e, mesmo assim, com 
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passagem paga pela Fiemg.

Não são os  gringos que tra-
tam mal nossos patricios. 
Somos nós mesmos, com 
honrosa exceção do Serviço 
Consular do Itamaraty, que 
é tratamento a posteriori e 
não chega às raízes e causas 
do fenômeno. Aliás, como Mi-
nas trata essa chaga da nossa 
sociedade, é significativo que 
o melhor trabalho acadêmico 
sobre emigrantes mineiros 
fosse feito em Santa Catarina 
e pelo que sei, até hoje, não 
existe um centro de estudos 

sobre emigração em Minas. 
E, neste capítulo, é interes-
sante observar que tão zelo-
sas forças policiais do estado 
não conseguem desmontar 
esses esquemas criminosos. 
E políticos protestam contra 
Estados Unidos, o que é cer-
to, mas não fazem nada nem 
para diminuir a criminalida-
de nem para dar criar con-
dições para que as pessoas 
tenham uma vida melhor e 
se ficam. Aliás, este governo 
liberal que temos no Estado 
parece até achar graça que as 
pessoas que estão sofrendo 

neste processo estão sendo 
castigadas tão cruelmente.

É uma tristeza ver estes voos 
e as pessoas sofrendo. Mas, 
mais triste ainda, é pensar 
que o país que me acolheu e 
acolheu tantas milhares de 
pessoas, quem não é de uma 
família cujas raizes não são 
de imigrantes, um país e um 
povo tão acolhedor, não con-
segue criar condições para a 
vida melhor dos seus cidado-
es.  Isso, sim, é que dá vonta-
de de chorar.

Arquivo/ICE
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Advogado especialista 
em Direito Tributário 
pelo IBET, APET e 
FGV com Extensão em 
Finanças pela Saint 
Paul e em Turnaround 
pelo Insper e Líder 
da área tributária 
do Marcos Martins 
Advogados

Reforma tributária: como o 
excesso de impostos estimula 
sonegação e fraudes?

ANGELO AMBRIZZI

A necessidade de uma reforma 
tributária é perceptível no Bra-
sil. Além de encarecer cada vez 
mais nossos produtos e reduzir 
o poder de compra da popula-
ção, o excesso de impostos traz 
diversas consequências drásti-
cas para a economia brasileira – 
desestimulando investimentos 
internos e externos e, princi-
palmente, abrindo portas para 
a ilegalidade, ao estimular uma 
crescente onda de sonegações 
e fraudes. A situação é drástica 
e, para evitar mais prejuízos à 
curto e longo prazo, precisamos 
abordar o tema com a atenção 
que ele demanda.

Mesmo em um cenário de forte 
crise global, 2021 foi o ano no 
qual a nossa Receita Federal 
mais arrecadou impostos. Fo-
ram cerca de R$ 1.685 trilhão 
acumulado neste período – um 
recorde que representa um au-
mento de 18,13% em relação a 
2020, segundo dados do próprio 
órgão. Como justificativa para 
este marco, está, principalmen-
te, a estabilidade do sistema de 
arrecadação aplicado no país.

O Brasil mantém a média his-
tórica da carga tributária em 
torno de 40% desde 2012. 
Mesmo com uma carga tribu-
tária considerada alta, o espe-
rado retorno em serviços pú-
blicos e investimentos é muito 
baixo, em razão da inexistência 
de políticas públicas eficientes.

Considerando o volume que se 
paga de tributos versus o baixo 

retorno dos serviços públicos, 
abre-se as portas para possíveis 
fraudes e práticas de sonegação.

A fraude ou sonegação pode 
ocorrer de forma direta ou 
indireta, sendo a primeira 
quando o contribuinte quer 
praticar qualquer ato ilícito 
para deixar de pagar tributos.

Além disso, o reconhecimen-
to de fraude pode acontecer 
quando a Receita Federal não 
concorda com movimentos de 
planejamento tributário, con-
siderando as operações reali-
zadas pelo contribuinte como 
fraudulentas.

Há uma diferença substan-
cial nas duas situações nar-
radas, sendo que na primeira 
há vontade do contribuinte 
em manipular ou até mesmo 
descumprir a legislação tri-
butária, já no segundo caso, 
não há nenhuma intenção de 
burlar a legislação, mas sim 
tão somente encontrar meios 
de diminuir a carga tributária 
dentro dos contornos legais.

Na prática, o planejamento 
tributário representa alter-
nativas legais para conseguir 
diminuir a carga tributária e 
dar continuidade à operação 
empresarial.

Em um momento de incerteza 
como o atual, é compreensível 
que diversas empresas optem 
por analisar sua operação e 
verificar a pertinência de re-

alizar algum tipo de planeja-
mento, mesmo sabendo que 
a Receita Federal pode ou não 
concordar posteriormente.

Uma possível reforma tribu-
tária que traga regras mais 
claras e com percentuais me-
nores, pode evitar este tipo de 
situação, que gera desgaste, 
riscos e insegurança jurídica.

Outro movimento recorrente 
no cenário de ausência de cres-
cimento econômico é a opção 
da empresa em declarar seu 
débito e não recolher, fazendo 
com que seu nível de passivo 
tributário aumente, cuja reso-
lução será tentar a liquidação a 
médio e longo prazo.

As três situações, que ocor-
rem com frequência, revelam 
a complexidade da legislação 
tributária e a alta carga dos 
impostos dificulta como fato-
res principais para estimular 
a fraude, seja por meio direto 
ou mesmo pela realização de 
planejamento tributários.

Desta forma, é necessário a 
imediata reforma tributária in-
tegral tanto para simplificar a 
legislação tributária e a forma 
de apuração, bem como, a re-
dução significativa das alíquo-
tas ou do campo de incidência 
para fins de arrecadação.

Por fim, o objetivo é simplifi-
car o sistema tributário com 
foco na desoneração da pro-
dução e consumo.
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Startups no foco da AASP

Advogado

JAYME VITA ROSO

ADVERTÊNCIA

Em 1966, abri meu primeiro 
escritório, sob as reais condi-
ções da época, em novo regime 
político, no vetusto Edifício 
Chavantes, localizado na Rua 
Benjamin Constant nº 171, na 
Capital de São Paulo.

Construído nos moldes de últi-
ma década do século XIX, sólido, 
conservara-se, então, o antigo 
elevador, aberto, operacionali-
zado por um antigo ascensoris-
ta. Era sempre um momento de 
expectativa a sua utilização.

No Chavantes, haviam conjun-
tos vagos e outros ocupados por 
proprietários ou não, profissio-
nais liberais ou não. E, dentre 
eles, um escritório de advocacia, 
com dois advogados de elite: 
Roger de Carvalho Mange e Se-
bastião Carneiro Giraldes.

Em nossos contatos diários, 
respeitosos, estabeleceu-se 
entre nós a verdadeira relação 
profissional entre os mais ex-
perientes e o que, com esforço, 
buscava realizar-se.

E, por eles, fui convidado a in-
gressar, na atual Associação 
dos Advogados de São Paulo 
(AASP) e o fiz, merecendo ser o 
membro nº 1938. Já permane-
ci, até jubilei-me (dezoito anos 
atrás) e permaneço para que 
não me fossilizar.

Enquanto atuante, sempre na 
velha sede como depois na rua 
Álvares Penteado, os casos, as 
palestras, as reuniões, foram 
dignas do seu propósito: impes-
soalidade. Lá, não há pop stars! 

Nem sequer foi trampolim para 
carreiras. Sempre o padrão da 
dignidade existiu, com absoluto 
desprezo por qualquer exibição 
midiática, ou mesmo política.

Assim, cumprimentando a nova 
Diretoria, dela participando o 
Diretor-Adjunto, Dr. Rui Pereira 
Camilo Junior, a quem me digna 
o afeto de tê-lo tido como com-
panheiro, com a alegria de vê-
-lo hoje processor nas Arcadas.

E, com a Dra. Viviane Girardi na 
presidência, a AASP deu a lume, 
em sua Revista do Advogado nº 
152 (dezembro de 2021, ANO 
XLI), o “Marco Legal das Star-
tups – lei complementar nº 
182/2021”, tendo como coor-
denador o Dr. Rodrigo R. Mon-
teiro de Castro que encabeçou 
este escrito sobre um tema tão 
presente quanto necessário, 
porque provavelmente disso 
dependerá o futuro que o Brasil 
reservará para sua juventude.

E O TEMÁRIO ELEGIDO?

A lei nº 182/2021, da experien-
cia, transformou-se em modelo 
jurídico, com as suas naturais de-
ficiências pela precocidade desse 
legislativo criminoso. A observa-
ção do Dr. Rodrigo é valiosa, mas 
elegante, porque aponta que o 
“conteúdo normativo ainda se 
mostra muito tímido para que as 
empresas inovadoras brasileiras 
possam competir em um am-
biente global”.

AVANÇO!

Tudo foi cuidado com rigor 
científico, voltado ao aprimo-
ramento das startups, com ên-

fase no artigo publicado pela 
advogada Lina Santin Cooke, 
importantíssimo para não ha-
ver mais dúvidas a respeito 
do que são startups: para que 
servem, a quem se destinam, 
seus riscos inerentes e tudo 
quanto envolve o mundo nego-
cial. Idem, vale, tão importante 
quanto, mas com mais nuances 
bem aprimoradas, os escritos 
dos advogados Rodrigo Vilardo 
Vella e Fernanda Le Tassinari.

PERMITO-ME RESSALTAR 
ESTES ESCRITOS:

1) Relações de troca: uma 
análise à luz do Marco Legal das 
Startups, de autoria de Luciana 
Cossermelli Tornovsky e Marcelo 
Ikeziri (p. 87).

2) Contrato público para 
Solução Inovadora, de autoria 
de Marcos Augusto Parez 
e Lucca Lopes Monteiro da 
Fonseca (p. 108).

3) Compliance e as startups, 
de autoria de Esther Flesch e 
Sophia Flesch (p. 13).

4) O céu não é o limite: 
inovações e regulamentação 
do processo licitatório para 
startups, de autoria de Glauco 
Martins Guerra e Victor 
Daldegan de Rossi (p. 34).

5) Arbitragem como forma 
de resolução de disputas para 
startups, de autoria de Karina 
Goldberg (p. 66).

Enfim, incito os jovens advoga-
dos à ousadia, porque os que 
escreveram e publicaram nesta 
edição da revista brilharam.

vitaroso@vitaroso.com.br
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Assis – uma história 
de fé na Itália

PAULO QUEIROGA

São Francisco de Assis, se-
guramente, é um dos líderes 
religiosos mais icônicos da 
igreja católica.  Filho de co-
merciante rico, ele desfez de 
todos seus pertences como 
protesto à opulência dos pa-
dres da Igreja católica e se de-
dicou à pobreza. S. Francisco 
se compara aos grandes espi-
ritualistas da história. Sua fé, 
até hoje, inspira normas mo-
rais e comportamentais em 
todo o mundo.

Hoje visitamos a pequena As-
sis, na província de Perúgia, 
região da Umbria, berço de 
São Francisco e também de 
Santa Clara, fundadora da Or-
dem das Claríssas.

Assis fica a cerca de 200 km 
de Roma. Ainda na estrada, a 
vista da colina salientando a 
torre, a Basílica de S. Francis-
co e o mosteiro entrecortados 
por ruelas, arcadas, tudo isso 
ao longe já nos prepara para 
uma incrível experiência me-
dieval de fé. 

A cidade é pequena. Um tour 
de um dia é o suficiente para 
conhecê-la e se encantar nos 
detalhes, no entanto, no fim 
do dia, quando a maior par-
te dos turistas vão embora, 
é que se amplia a magia de 
estar na cidade de Assis. Por-
tanto, se puder se hospedar, 
vale a pena. O ideal é ter um 

guia, que tornará seu roteiro 
mais proveitoso. 

Anda-se a pé em Assis. Subi-
das e descidas são uma cons-
tante nessa cidade cravada 
na colina, mas tem escadas 
rolantes que levam o viajante 
ao centro da cidade. Carros 
e ônibus ficam estacionados 
próximos a estação de trem 
e as ruas principais são livres 
de carros, exceto para mora-
dores credenciados.

O primeiro lugar a se visitar 
é a Igreja de Santa Maria de-
gli Angeli e logo se purificar 
espiritualmente ali. Consi-
derada a sétima maior igreja 
cristã do mundo, a constru-
ção demorou 110 anos para 
ser concluída (1569-1679) 
e fica em cima da capela da 
Porciúncula, como que, para 
proteger o local onde S. Fran-
cisco recebeu a inspiração 
divina, as chagas de Cristo e 
ali faleceu em 3 de outubro 
de 1226.

A capela Porciúncula é o lu-
gar mais sagrado da Ordem 
dos Franciscanos. Era uma 
capelinha construída no sé-
culo IV por eremitas que vi-
nham da Palestina, depois, 
assumida pelos monges be-
neditinos em 576.

Depois de ter um sonho no 
qual S. Francisco ouviu o 

chamado de Deus para re-
construir sua igreja, a cape-
la Porciúncula foi a terceira 
igreja restaurada por Fran-
cisco, que levou a sério sua 
missão divina. 

A tradição cristã sustenta o 
mítico “perdão de Assis”, que 
consiste no recado de Jesus e 
Maria a Francisco, que aquele 
que reza ali recebe o perdão 
de todos os pecados.

Na parte alta da cidade vamos 
em direção à Basílica de San-
ta Clara.

Uma curiosidade: Basílica é 
um tipo de construção cató-
lica, como igreja, catedral etc 
que goza de certos privilégios 
no direito canônico, como, 
por exemplo, altar reservado 
a bispos e ao Papa.

Externamente, uma arqui-
tetura simples e robusta. 
No seu interior, de um lado, 
a capela de São Jorge (San 
Giorgio) abriga da cruz de 
São Damião, com afrescos 
de artistas famosos da es-
cola de Giotto e, de outro, o 
altar de Santa Agnes, com o 
Santíssimo Sacramento. So-
bre o altar o painel em estilo 
bizantino revela a influência 
mulçumana.

Fervorosa discípula de São 
Francisco, Santa Clara tam-

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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bém se absteve de sua rique-
za e da condição de nobre 
para se dedicar aos pobres.

São registrados vários mi-
lagres de Santa Clara, entre 
eles, durante uma invasão 
mulçumana, em que não ha-
via alimentos, a cozinheira 
do convento de Santa Clara 
anuncia que havia apena um 
pão para alimentar toda a co-
munidade. Após Santa Clara 
pedir à cozinheira que partis-
se o pão em 50 pedaços, sur-
preendentemente surgiram 

mais e mais pães na cozinha 
para alimentá-los.

O corpo de Santa Clara está 
perfeitamente intacto numa 
redoma de vidro no interior 
da igreja. 

A Basílica de São Francisco é 
um dos locais sagrados mais 
visitados da Europa. Patri-
mônio da Humanidade des-
de 2000, ela abriga os restos 
mortais de seu patrono e é 
considerada igreja mãe da 
Ordem Franciscana.

Os afrescos do famoso pintor 
Giotto e a riqueza de detalhes, 
de certa forma, contradizem 
com a pobreza pregada pela 
filosofia franciscana, mas não 
deixa de ser um grande mo-
numento religioso, de extre-
ma beleza.

Em Assis, ainda se pode vi-
sitar o Templo de Minerva, a 
Igreja de São Rufino e tantas 
atrações de vinhos e gastro-
nomia, nesta cidade de fé e de 
poder da Igreja Católica. 
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Flórida é o segundo estado dos EUA 
com maior crescimento populacional
Dados apontam que entre julho de 2020 e julho de 2021 mais de 211 mil 
novos moradores chegaram à região

De acordo com os dados recentes 
do Census Bureau dos EUA (Departa-
mento do Censo dos Estados Unidos), 
a Flórida ficou em 2º lugar como local 
que mais ganhou residentes nos Esta-
dos Unidos entre julho 2020 e julho 
de 2021.

Até julho de 2021 o estado do Sol 
somou mais de 21 milhões de habi-
tantes, tendo recebido mais de 211 
mil novos moradores no período es-
tudado. Ainda segundo os dados le-
vantados, a Flórida está entre os três 
estados com população acima de 
20 milhões de habitantes em 2021, 
atrás apenas de Califórnia e Texas, 

respectivamente.

A pesquisa indica que um grande 
fator que impulsionou o crescimento 
populacional na Flórida foi a migra-
ção de outros estados. Além disso, o 
ganho de imigrantes na Flórida foi o 
maior dos EUA.

“Tanto residentes dos Estados 
Unidos quanto pessoas que vivem 
em outros países enxergam a Flóri-
da como um excelente destino para 
morar. As razões para buscarem essa 
mudança são diversas e vão desde a 
preferências por um lugar mais enso-
larado até a oportunidades de novos 

empregos”, comenta Daniel Ickowicz, 
diretor de vendas da Elite Interna-
tional Realty, consultoria imobiliária 
que opera na Flórida.

Ickowicz também acredita que o 
fato de a Flórida não ter imposto de 
renda estadual e ter um custo de vida 
relativamente mais baixo contribui 
para o aumento de novos residentes. 
Em contrapartida, mesmo com esses 
dados de crescimento populacional, 
é válido ponderar que o ritmo de au-
mento está mais lento do que o regis-
trado anteriormente, principalmente 
por conta do impacto da pandemia da 
COVID-19.
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Mineira Vanusia Nogueira é a nova 
diretora executiva da OIC
Brasileira foi eleita pelos países-membros da Organização durante a 131ª 
Sessão do Conselho Internacional do Café

A brasileira Vanusia Nogueira é a 
nova diretora executiva da Organiza-
ção Internacional do Café (OIC). A de-
cisão foi tomada pelos países-mem-
bro do principal organismo global 
cafeeiro, nos dias 9 e 10 de fevereiro, 
que realizaram a votação durante a 
131ª Sessão do Conselho Internacio-
nal do Café.

 Com candidatura embasada con-
sensualmente pelos setores público 
e privado do país, que contou com 
apoio da diplomacia do Brasil duran-
te a campanha, a eleição de Vanusia 
para o principal posto da cafeicultura 
global resulta dos trabalhos desenvol-
vidos, principalmente, como diretora 
da Associação Brasileira de Cafés Es-
peciais (BSCA) e em diversos fóruns 
internacionais, como Specialty Coffee 
Association (SCA), World Coffee Pro-
ducers Forum (WCPF), Rainforest 
Alliance, Alliance for Coffee Excellen-
ce (ACE), entre outros.

 "Foi uma honra ver o reconheci-
mento do trabalho e ter minha can-
didatura referendada, tanto pelo se-
tor privado, quanto pelos órgãos do 
governo brasileiro. Estou ciente do 
grande desafio que assumo a partir de 
hoje, que é conduzir a reestruturação 
e a modernização da OIC", comenta a 
nova executiva da Organização.

 Há 25 anos como diretora da 
BSCA, Vanusia promoveu os cafés do 
Brasil no país e no exterior, destacan-
do a qualidade e a sustentabilidade da 
produção, contribuindo para a conso-
lidação do produto nacional em par-
ceiros tradicionais e para a abertura 
de novos mercados aos grãos brasilei-
ros, que encantam novos comprado-
res com diversidade e excelência.

Ela também conduziu os traba-
lhos para a implementação, em 2008, 
do projeto setorial "Brazil. The Coffee 
Nation", desenvolvido em parceria 
com a Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos 
(ApexBrasil), que tem foco na promo-
ção comercial do café brasileiro no 
mercado externo.

Segundo Vanusia, a condução do 
principal organismo mundial do café 
também envolverá a apresentação de 
um novo direcionamento para toda a 
cafeicultura global e ela acredita que a 
expertise absorvida em sua vida pes-
soal e profissional com café, principal-
mente nas mais de duas décadas de lida 
com cafés especiais, será fundamental.

 "Buscaremos coordenação seto-
rial para trabalhar questões prioritá-

rias, como renda próspera e de bem-
-estar para cobrir custos e possibilitar 
uma vida decente aos produtores; 
ampliar a transparência de mercado; 
propor e implantar políticas e me-
canismos de financiamento globais; 
e gerar foco em produção e abaste-
cimento sustentáveis, bem como no 
consumo responsável", revela.

MINICURRÍCULO

Filha e neta de produtores e co-
mercializadores de café, Vanusia No-
gueira é Doutora em Administração, 
com ênfase em Marketing, pela Uni-
versidade Nacional de Rosario (Argen-
tina). Formada em Tecnologia da In-
formação (TI) e Gestão pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janei-
ro (PUC-RJ), possui mestrados em Ges-
tão e em Gestão Avançada de Projetos 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
além de inúmeros cursos internacio-
nais de especialização em Finanças, 
Gestão de Relacionamentos (CRM), TI, 
entre outros, concluídos nos Estados 
Unidos, Alemanha e Brasil.

A Organização Internacional do 
Café foi estabelecida, em Londres, em 
1963, sob recomendação das Nações 
Unidas, devido à grande importância 
econômica da commodity. A entida-
de administra o Acordo Internacio-
nal do Café, cuja última atualização 
está em vigor desde 2 de fevereiro 
de 2011. É o principal organismo in-
tergovernamental para o setor e reú-
ne governos de nações exportadoras 
e importadoras para enfrentar os 
desafios da cafeicultura global, por 
meio de cooperação internacional. 
Seus países-membros representam 
98% da produção e 67% do consumo 
mundial do produto.
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Alberto Griselli é o novo CEO 
da TIM Brasil
Responsável pelas receitas da companhia desde julho de 2019, 
executivo assume função antes ocupada por Pietro Labriola

Alberto Griselli é novo CEO da 
TIM Brasil. Com mais de 20 anos de 
experiência no setor de telecomuni-
cações, ele ocupa desde julho de 2019 
a função de CRO, sendo responsável 
por toda a geração de receitas da 
empresa. Griselli também foi indica-
do pelo Conselho de Administração 
como seu mais novo membro, função 
que será efetivada em assembleia ge-
ral de acionistas.

Tanto a função de CEO quanto a 
de membro do Conselho eram ocu-
padas por Pietro Labriola, que acaba 
de ser nomeado para a presidência 
executiva da Telecom Italia. Labriola 
esteve à frente da TIM Brasil durante 
dois anos e oito meses, período em 

que a companhia obteve expressi-
vos resultados financeiros, de ESG e 
operacionais, coroados com a partici-
pação vitoriosa no recente leilão das 
frequências da tecnologia 5G. Agora 
na Itália, Labriola seguirá acompa-
nhando todo o desenvolvimento dos 
negócios e tecnologias no Brasil, cuja 
unidade é fundamental para o grupo. 

Griselli avalia: "A TIM Brasil vive 
um momento especialmente decisivo 
de ampliação de seu protagonismo. 
A companhia está pronta - com um 
time coeso de gestores extremamente 
preparados -, para manter a alta per-
formance em plena revolução do 5G, 
um marco de inovação para o país. 
Esse salto para o futuro se dá num 

cenário de consolidação do mercado 
brasileiro de telecomunicações, num 
movimento que reforça a TIM Brasil 
como um de seus pilares. Nosso di-
recionamento estratégico segue em 
curso com muita clareza para toda a 
empresa". 

Italiano, Griselli tem 52 anos. É 
graduado em engenharia eletrônica 
pela Sapienza Universitá di Roma e 
tem FMBA pela Columbia University, 
de Nova Iorque. Desde 2004 atua no 
Brasil, quando foi diretor geral para 
o Brasil e América Latina na consul-
toria Value Partners. Após, foi vice-
-presidente para a América Latina da 
TIMwe, provedor global de soluções 
para operadoras.
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Caio Fasanella assume como Head 
de Investimentos na Nomad
Executivo acumula mais de 12 anos de experiência no mercado de investimento 
internacional e teve passagens por instituições americanas como Bank of America e Moelis

A Nomad, primeira fintech que 
permite aos brasileiros a abertura de 
conta corrente e conta de investimen-
to em um banco norte-americano de 
forma 100% digital, anuncia a contra-
tação de Caio Fasanella como Head de 
Investimentos. O executivo assume o 
cargo com o objetivo de liderar os pro-
jetos de investimentos internacionais. 

Graduado em Engenharia pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), 
Fasanella tem mais de 12 anos de 
experiência no mercado financeiro. 
Anteriormente, trabalhou na área de 
investment banking em instituições 
americanas como Bank of America e 
Moelis. Antes de se juntar a Nomad, 
foi Founder & CEO da Balko, uma fin-
tech de investimentos alternativos.

A frente da Nomad, o executivo 
tem o desafio de posicionar a marca 
no mercado brasileiro como especia-
lista em investimento internacional. 
“Estamos inovando e abrindo um ni-
cho importante para os investidores 
brasileiros que desejam expandir as 
fronteiras e investir diretamente em 
offshore. Hoje, já oferecemos carteiras 
recomendadas por perfil de investidor 
como consevador, moderado e agres-
sivo e portfólios temáticos de cripto-
moedas, games, cannabis, entre outros 
assuntos relevantes e aquecidos no mo-
mento. Ainda este ano estamos lançan-
do uma carteira de inflação, focada na 
proteção patrimonial em dólar, e uma 
plataforma trading. A ideia é fortalecer 
os serviços oferecidos pela Nomad tan-
to para novos investidores quanto para 

investidores que já possuem um conhe-
cimento do mercado e querem investir 
diretamente nos EUA”, finaliza.

A Nomad é a fintech para os brasi-
leiros que querem ter uma vida finan-
ceira global. A empresa foi criada com o 
propósito de facilitar o acesso a serviços 
financeiros no exterior, oferecendo às 
pessoas maior mobilidade e liberdade. 
Unindo em uma única plataforma solu-
ções financeiras como câmbio, transfe-
rências, pagamentos, compras interna-
cionais e investimentos em mercados 
globais, a empresa disponibiliza uma 
conta bancária norte-americana garan-
tida em até US$ 250 mil pelo FDIC. A 
marca, que é 100% brasileira e digital, 
pretende se consolidar como o principal 
player de contas globais do país.



C A R R E I R A S 1 2 7EDIÇÃO 301 MARÇO 2022
MERCADOCOMUM

IBRAM anuncia novo diretor-presidente
A partir de 1º de março, Raul Be-

lens Jungmann Pinto assumirá o car-
go de diretor-presidente do Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM). Ele 
irá substituir Flávio Ottoni Penido. O 
novo presidente da diretoria foi sele-
cionado por integrantes do Conselho 
Diretor do IBRAM e com participação 
do seu Comitê de Governança, forma-
dos por executivos de mineradoras 
associadas.

O Conselho Diretor também es-
tará sob novo comando a partir de 
1º de março. Wilson Brumer deixará 
o cargo e o vice-presidente, Eduardo 
Augusto Ayroza Galvão Ribeiro, CEO 
da Companhia Brasileira de Meta-
lurgia e Mineração (CBMM) ocupará 
a posição interinamente. Em breve, 
o Conselho Diretor decidirá o nome 
de quem ocupará sua Presidência em 
definitivo.

Raul Jungmann tem extensa car-
reira profissional no setor privado e 
público. É cofundador e Presidente 
Executivo da iniciativa não gover-
namental IREE Defesa & Segurança. 
Assumiu a titularidade de Secreta-
rias e Ministérios de Estado (Política 
Fundiária. Desenvolvimento Agrário, 
Defesa e Segurança Pública). Presidiu 
conselhos de administração – entre 
outros – em grandes companhias, 
como Banco do Brasil e Porto de Su-
ape, tendo, também, presidido o IBA-
MA e o INCRA. Também cumpriu três 
mandatos políticos como deputado 
federal entre os anos de 2003 e 2016.

O novo presidente chega ao 
IBRAM tendo pela frente o desafio de 
estabelecer novos horizontes para a 
expansão da mineração no país, in-
cluídos os novos minerais a serem 
demandados pelo mercado. Trata-se 
de um setor estratégico para o Brasil. 
A produção mineral, seus resultados 
e relevantes benefícios socioeconô-
micos gerados à sociedade brasileira 
fazem da mineração um setor de uti-

lidade pública, crucial para sustentar 
os planos e as ações de crescimento 
nacional, bem como de aprimora-
mento da qualidade de vida da popu-
lação e dentro de padrões preconiza-
dos dentro dos conceitos de ESG.

Wilson Brumer e Flávio Penido 
têm o apreço e o reconhecimento do 
IBRAM e de todos os seus associados 
e demais integrantes pela dedicação 
à causa da mineração e pelo desem-
penho altamente positivo à frente do 
Instituto, em um dos períodos mais 

sensíveis para a indústria da minera-
ção brasileira.

Com afinco e profissionalismo 
aportaram conhecimento e experi-
ência para conduzir a fase inicial do 
processo de transformação do setor 
mineral para um patamar ainda mais 
sustentável, seguro e responsável 
com as pessoas e o ambiente.

Ambos deixam um legado que 
está marcado na história moderna da 
Mineração do Brasil.
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Air Fryer: Sim ou não?    
Para os tradicionalistas, como 
eu, as invenções tecnológicas 
e culinárias na Cozinha nem 
sempre são bem-vindas. 

Não por resistência à moder-
nização da atividade e, sim, 
pelo seu aspecto modernoso. 
Mais ou menos como se al-
guém construísse nos dias de 
hoje uma casa em estilo colo-
nial e trocasse a arquitetura 
própria da época (desenho e 
materiais) pelo uso de pro-
dutos modernos e genéricos. 
E dissesse, no fim, que é uma 
“casa colonial”. Não é.

Na Culinária, não pode existir 
“Tradicional à Minha Moda”. 
Isto é: Bisteca Fiorentina à 
Moda do Chef; Frango ao Mo-
lho Pardo Japonês; Baião de 
Dois com Porcini, Tiramissu 
com Fubá... 

Com os equipamentos de 
cozinha a realidade é seme-
lhante. Menos agressiva, mas 
parecida.

A criação industrial veio para 
ajudar na produção dos ali-
mentos, tanto no dia a dia do-
méstico quanto na atividade 
comercial. Pequenos instru-
mentos, aparelhos sofistica-
dos e acessórios complicados 
estão aí para facilitar a vida 
dos cozinheiros.

O Forno Combinado, por 
exemplo, surgiu há cerca de 
30 e foi um assombro para os 
grandes Chefs. Como aquele 
trombolho podia facilitar tan-
to a produção de assados? E 

o cozimento por indução? A 
fritura sem óleo? 

Para consumo doméstico, 
a grande invenção em uso 
generalizado nas cozinhas 
do mundo é o Air Fryer. Pra 
quem tem preguiça de cozi-
nhar ou aversão às frituras na 
frigideira, esse aparelho caiu 
como mosca-no-mel!

Se você pensa que essa in-
venção do americano Chad S. 
Erickson é sucesso só no Bra-
sil, saiba que o (aparelho) Air 
Fryer caiu no gosto de meio-
-mundo, até mesmo nas co-
munidades onde a Culinária 
é uma arte irretocável, como 
França e Itália. A Holanda rei-
vindica para um engenheiro 
de Amsterdam, Fred Van der 
Weji, a autoria do invento. 

Entre as propriedades ca-
tivantes do Air Fryer está o 
seu lado saudável. As frituras 
condenadas pela unanimida-
de de nutricionistas, e quase 
toda a classe médica, não tem 
vez com este aparelho. É a re-
alização de um sonho para a 
Geração Saúde, que nunca po-
dia imaginar comer uma pra-
tada de Batata, frita sem óleo. 

Uma relação inicial de igua-
rias preparadas numa Air 
Fryer inclui:

Frango Assado 
Rosbife
Bisteca 
Souflée 
Costelinha “frita”
Ovo Cozido 

Nuggets
Tomates Gratinados
Pães  
Torta Salgada ou Doce. 

A tecnologia usada nesta 
fritadeira do Século XXI é 
simples: um ventilador faz 
circular o calor gerado por re-
sistência elétrica com tal ve-
locidade que cozinha e torna 
o alimento crocante e seco. A 
temperatura atinge 200 graus 
e oferece regulagens para to-
dos os tipos de ingredientes. 

Já existem dezenas de Livros 
com receitas especiais para 
você preparar o almoço e o 
jantar familiar sem se pre-
ocupar com a qualidade do 
alimento. Quanto ao paladar, 
cada um na sua! O que será 
melhor: fritar um Torresmo 
na Banha ou no Air Fryer? Se 
você fizer esta experiência, 
certamente vai se surpreen-
der. Se for muito exigente vai 
dar bomba no aparelho, mas, 
convenhamos, a diferença do 
sabor não chega a assustar.

Ainda não sei se há restauran-
tes aderindo ao novo proces-
so. Creio que não, pois suas 
características domésticas não 
favorecem a produção (fluxo) 
quase industrial dos pratos re-
lacionados no Cardápio. Uma 
boa razão para aparecer uma 
indústria ambiciosa e fabricar 
uma Air Fryer enorme, com 
fizeram com o Forno Combi-
nado. E até mesmo acrescentar 
inovações na invenção de Chad 
Erickson (ou do Fred Weji), pa-
tente adquirida pela Phillips.

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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Exposição Jardim Mineral  
no Museu das Minas e do Metal

RAQUEL CAPUTTO

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, O MM Gerdau – Museu 
das Minas e do Metal realiza 
a exposição fruto do edital 
Comciência 2021/2022, que 
nesta edição convidou artis-
tas e pesquisadores a uma 
imersão no acervo da insti-
tuição. Com o tema “jardim 
mineral”, o acervo de geoci-
ências foi apresentado pelo 
corpo técnico do museu e as 
interlocuções em arte, ciência 
e tecnologia aconteceram en-
tre equipe, artistas e mento-
res especialistas. Ao todo, são 
10 trabalhos.

Todos estão no site 2021.pro-
gramacomciencia.org.br e as 
três obras presenciais podem 
ser visitadas até 27 de março 
do presente ano.  Todo o con-
teúdo da exposição é acessível.

De acordo com a curadora 
Barbara Castro, as proposi-
ções artísticas emergentes 
da categoria Nativo Digital 

alternam e combinam abor-
dagens históricas e ficcionais, 
compondo uma rica exposi-
ção de arte e ciência. Keila 
Z e Samuel Van Ransbeeck 
extraem sonoridade dos mi-
nérios em projetos que mes-
clam ficção e dados. As duas 
duplas Mari Nagem e Thiago 
Hersan e Anastácio e Vamos, 
utilizam a programação cria-
tiva e a computação para rea-
lizar provocações sobre ques-
tões sociais e a mineração. 
Ivone Villamil e Pedro Hurpia 
criam narrativas audiovisuais 
no encontro com o acervo e 
a paisagem. Cada proposição 
agrega reflexões e sensações 
à experiência virtual do jar-
dim mineral.

Segundo Márcia Guimarães, 
diretora do MM Gerdau, “o 
fator inovador desta edição 
foi a completa imersão dos 
artistas no acervo e na rotina 
do museu por meio da Resi-
dência Artística. Este modus 

operandi dos processos expo-
sitivos nos permitiu acompa-
nhar o processo criativo dos 
artistas e o desenvolvimento 
das obras, que brindam o pú-
blico com sua poética e dis-
cussão científica”.

Mais informações:

MM Gerdau apresenta 
exposição Jardim Mineral: 
residência criativa e 
exposição autoral

Até 27/03/2022

MM Gerdau – Praça da 
Liberdade, s/nº – Prédio 
Rosa – Belo Horizonte/MG

Visitação gratuita, terças 
e quartas, das 11h às 18h, 
quintas, sextas e sábados, 
das 12h às 21h.

Informações e visita 
virtual às obras:  www.
programacomciencia.org.br

Advogada, 
especialista em 
Cultura.
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Bill Gates anuncia livro sobre covid e diz 
que esta pode ser a última pandemia
Bilionário promete explicar como evitar uma nova crise sanitária

Teria um dos executivos mais 
bem-sucedidos do mundo a receita 
para evitar uma nova pandemia como 
a atual? O bilionário norte-americano 
Bill Gates, fundador da Microsoft, 
anunciou em seu blog na penúltima 
semana de fevereiro que lançará, no 
dia 3 de maio, seu novo livro, How 
to Prevent the Next Pandemic (lite-

ralmente, "Como Prevenir a Próxima 
Pandemia").

Gates, que acredita que a covid-19 
pode ser a última doença com essa di-
mensão, adiantou que a obra enume-
ra e descreve os esforços específicos 
que devem ser feitos para impedir no-
vas crises sanitárias, além de apontar 

os cuidados de saúde a serem toma-
dos por todo o mundo, a partir do que 
especialistas e lideranças mundiais 
aprenderam combatendo o novo co-
ronavírus - incluindo o próprio em-
presário, que se envolveu no financia-
mento de pesquisas para produção 
de vacinas por meio de sua entidade 
filantrópica.





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

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

Hermes Pardini.
Faz bem ter com quem contar.

  Melhor que 
    ser premiado, 
é ser reconhecido 
     por você.

(31) 3228-6200hermespardini.com.br
grupopardini.com.br
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