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Em 2021 a economia brasileira 
cresceu 4,62% - em nível bem 

inferior à média de crescimento 
mundial de 5,88%
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TOP OF MIND 2022 
Vem aí o 27ª Edição 

Marcas de Sucesso  
MercadoComum 

Minas Gerais

PIB de Minas Gerais 
cresceu 5,1% em 
2021, acima da 
média nacional de 
4,6%. Nos três anos 
do governo Zema a 
economia mineira teve 
desempenho pior do 
que a média nacional  
e acumula perda de 
1% no período.

DESTAQUE
Ucrânia é apenas 
uma peça de peão 
na disputa pela 
hegemonia do mundo
Francisco Câmpera

E, neste ano, não será diferente e teremos mais 
um resultado frustrante!
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MERCADOCOMUM 
supera a marca  

de 1,3 milhão de  
leitores durante  
o mês de março



mercadocomum.com

1,3 MILHÃO
MERCADOCOMUM 
SUPERA MARCA DE

De acordo com o Google 
Analytics, o site de 
MercadoComum obteve  
1.352.404 visualizações  
e acessos às suas 
páginas, durante os 31 
dias de março de 2022.

DE LEITORES

Outras 116.000 recebem regular e 
mensalmente, via email, as edições  
em PDF de MercadoComum.



Saiba mais em 
ALMG.gov.br/balanco

A ASSEMBLEIA TRABALHA 
MUITO, COMO VOCÊ EXIGE 
E MERECE.

Destaques de 2021:
• Barrou o aumento do IPVA.
• Economizou e devolveu 186 milhões de reais 

ao Estado para a Saúde.
• Criou o Recomeça Minas para reduzir impostos, preservar 

negócios e gerar empregos.
• Criou o Força Família: 600 reais para centenas de famílias 

em vulnerabilidade social
• Levou os recursos do Acordo da Vale para todos os municípios 

de Minas, sem burocracia.
• Fiscalizou o governo e realizou as CPIs da Cemig, 

dos Fura-Filas da Vacina e de Brumadinho.

EM 2022, ESTÁ TRABALHANDO AINDA 
MAIS EM FAVOR DOS MINEIROS.
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Confira o ponto  
de vista de grandes 
nomes do cenário 
nacional, sobre  
vários assuntos.

A Economia com Todas 
as Letras e Números

Debate 
Econômico

Variedades

Mundo 
Empresarial

Política

Turismo
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Os ativos de renda fixa 
consolidam-se com as melho-
res opções de investimentos, 
relativamente seguras, no 
curto e no médio prazo, dian-
te dos cenários econômicos 
interno e externo do primeiro 
trimestre de 2022.

A bolsa brasileira, a B3, 
oscilou muito no final de fe-
vereiro e março de acordo 
com o noticiário da guerra 
na Ucrânia. Nem os excelen-
tes resultados de bancos, 
Petrobrás e mineradora Vale 
no ano passado conseguiram 
impulsionar o Ibovespa mui-
to além dos 110 mil pontos.

A maior procura pela ren-
da fixa tem condições de con-
tinuar no curto e no médio 
prazo já que o Copom-Comitê 
de Política Monetária do Ban-
co Central sinalizou na última 
reunião (16/03), quando ele-
vou a Selic para 11,75% ao 
ano, que poderá reajustar em 
mais um ponto percentual os 
juros básicos da economia na 
próxima reunião. Não é difícil 
prever como o fez o boletim 
Focus que a Selic pode termi-
nar 2022 em 13% ao ano.

MEDIDAS EM CHOQUE

Na realidade, a Selic pode 
é subir mais do que o previs-
to e assegurar rendimentos 
reais expressivos aos investi-
dores internos, e mais ainda 
ao externos, se  continuar o 

antagonismo atual na política 
econômica  do governo como 
bem ressaltou o economista 
Armando Castelar.

O BC vai elevar mais os ju-
ros básicos para tentar estan-
car a inflação anualizada até 
março da ordem de 10,54%, 
e que poderá terminar 2022 
em patamar superior a 6,5%, 
como prevê o próprio governo,

De outro lado, certamente 
por inspiração do presidente 
Bolsonaro, o Ministério da 
Fazenda aumenta a circula-
ção de dinheiro da economia 
para evitar a crise econômica 
leve o Produto Interno Bruto-
-PIB a crescer pouco este ano. 
As previsões são de cresci-
mento da ordem de 0,3% a 
0,5% ou retração.

O governo libera cerca 
de R$ 150 bilhões para cir-
culação na economia agora e 
nos próximos meses através 
da antecipação do pagamen-
to do INSS dos aposentados 
e diversas linhas de crédito 
baratas que favorecem até os 
que ganham os R$ 400 men-
sais do Bolsa Brasil.

Ao subir a Selic para 
conter a inflação que o pró-
prio governo pressiona, o BC 
ajuda a elevar ainda mais a 
dívida mobiliária interna da 
ordem de R$ 7 trilhões equi-
valente ao PIB. O governo 
assim pagará cada vez mais 

juros nos títulos públicos e 
a ciranda não para já que é 
obrigado a emitir títulos para 
financiar os gastos. 

PETRÓLEO EM ALTA

A inflação é pressionada 
principalmente pelo reajus-
te elevado dos combustíveis 
para acompanhar a dispara-
da do preço do petróleo que 
superou os US$ 100 o barril 
com a guerra da Ucrânia.

A Petrobras, apesar de 
estatal, mas com número ex-
pressivo de investidores pri-
vados, aparentemente não se 
preocupa tanto com os consu-
midores ou como o presiden-
te Bolsonaro gostaria. Mas, a 
conjuntura interna do setor 
de petróleo é complexa e pou-
co conhecida e divulgada. Re-
tardar muito os repasses da 
alta internacional do petróleo 
poderia levar a empresa ao 
prejuízo. E o fornecimento in-
terno de combustíveis pode-
ria ficar comprometido.

Dos quase 3 milhões de 
barris diários que o Brasil 
produz, cerca de 500 mil de 
barris diários são exportados. 
E para atender as caracterís-
ticas do refino interno, o País 
importa 300 mil barris diá-
rios. A conta fica mais com-
plexa do lado dos derivados 
de petróleo. O País importa 
cerca de 10% do total do con-
sumo interno de gasolina, e 

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Guerra pressiona inflação e juros
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26% do total consumido de 
óleo diesel conforme a época.

Na realidade, a autossufi-
ciência do Brasil no setor de 
petróleo é relativa. A Petro-
brás, que foi assaltada nos 
governos petistas tem parce-
la elevada de culpa. As refina-
rias existentes e, em eterna 
construção, não conseguem 
atender a demanda interna 
de combustíveis, e não têm 
capacidade para refinar to-
dos os diversos tipos de pe-
tróleo que o Brasil produz.

As refinarias antigas não 
foram devidamente atualiza-
das pela Petrobrás e, algumas, 
estão sendo privatizadas sem 
se considerar devidamente 
os interesses da segurança 
interna do País.

HORA DOS PÓS-FIXADOS

Diante da expectativa de 
alta dos juros e da inflação, 
no curto e médio prazo, os 
ativos de renda fixa pós-fixa-
dos são as melhores opções. 
Vão desde os fundos de in-
vestimentos financeiros aos 
títulos públicos do Tesouro 
Direto corrigidos pela varia-
ção da Selic e inflação oficial 
expressa pelo IPCA. 

Mas se inflação perder o 
ritmo de crescimento e termi-
nar o ano próxima dos 6,5%  
e a Selic cair em 2023 para 
8,75% conforme prevê o Bole-
tim Focus, as aplicações prefi-
xados ficarão mais atrativas. É 
preciso saber a hora de mudar 
as aplicações dos ativos pós-fi-
xados (que acompanham a alta 
da Selic e da inflação) para os 
prefixados (com remuneração 
conhecida antecipadamente).

Não se pode desprezar 

os Certificados de Depósitos 
Bancários-CDBs que chegam 
a pagar 15% de rentabilida-
de bruta ao ano para valores 
mais elevados e também por 
mais de um ano de prazo.

As cadernetas de poupan-
ça têm sua atração diminuída 
no atual cenário já que sua 
rentabilidade continua na 
faixa líquida de 0,5% ao mês 
mais a variação da TR ou cer-
ca de 6,20% ao ano.

CÂMBIO TRANQUILO

O dólar comercial depois 
de atingir os R$ 5,72 recuou 
para faixa próxima de R$ 5,00 
e pode encerrar o ano em 
R$ 5,30 segundo a estima do 
boletim Focus. Os constantes 
superávits na balança comer-
cial e a entrada de investi-
mentos internos mantém o 
dólar relativamente estável 
em patamar elevado. Mesmo 
diante das controvérsias na 
economia e política.

O déficit em conta corren-
te do país (todo o movimento 
com o exterior) previsto para 
US$ 20 bilhões neste ano será 
facilmente coberto pelo su-
perávit previsto na balança 

comercial da ordem de R$ 
63,5 bilhões e pela entrada 
de investimentos estrangei-
ros diretos da ordem de US$ 
59 bilhões.

Mas dólar é dólar, mes-
mo sem muita perspectiva de 
alta frente ao real. E é sempre 
uma boa opção de investi-
mento em espécie e nos car-
tões de débito internacional 
e, principalmente através dos 
fundos que oferecem remu-
neração de acordo com a va-
riação do câmbio.

O ouro negociado em ati-
vo financeiro é outra opção 
para quem busca reserva de 
valor. O preço do metal é for-
mado de acordo com a varia-
ção interna do dólar e valor 
do ouro no exterior que subiu 
este ano 6% em Nova York e 
superou a barreira dos US$ 
2 mil a onça troy (31,1 gra-
mas). A guerra na Ucrânia e 
as turbulências na economia 
internacional sempre pres-
sionam o preço do ouro. O in-
vestimento mais seguro neste 
ativo se faz através de bancos 
e corretoras que negociam os 
recibos correspondentes ao 
ouro custodiado na B3 (a an-
tiga BM&F-BOVESPA).
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Brasil tem pior clima econômico entre 
dez países latino-americanos

Parece que não é só na política que 
o clima anda pesado no Brasil. De acor-
do com o Índice de Clima Econômico 
(ICE), levantamento feito pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), o indica-
dor construído com base em estudos 
de especialistas em economia de todo 
o país apontou 60,6 pontos em uma 
escala de 200 para o Brasil no primei-
ro trimestre de 2022. Isso representa 
uma queda de 2,8 pontos em relação 
ao primeiro trimestre do ano anterior 
e coloca o país como o pior clima eco-
nômico entre os dez latino-americanos 
participantes da pesquisa. 

Este é o pior resultado desde o 
segundo trimestre de 2020, quando 
o país atingiu 40,8 pontos. Desta vez, 
a queda foi puxada pelo recuo no Ín-
dice da Situação Atual, que mede a 
opinião dos especialistas em relação 
ao presente. 

De acordo com os números, o Bra-
sil é atualmente um dos países com 
piores prognósticos de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) entre 
os incluídos na pesquisa. "A piora nas 
condições macroeconômicas internas 
e no ambiente político foram alguns 
dos principais fatores citados para as 
previsões mais fracas neste trimes-
tre", justificou a FGV, em nota. 

Na outra ponta, entre os melho-
res índices, estão Uruguai, Paraguai, 
Colômbia, Equador e México. Apenas 
Uruguai e Argentina tiveram cresci-
mento real em relação ao trimestre 
anterior. A previsão de crescimento 
médio para a América Latina este ano 
é de 2,2%. 

A título de comparação, há 14 
anos a situação era inversa. Em pes-
quisa de 2008, o Brasil era apontado 
pela FGV como terceiro melhor clima 
econômico da América Latina que, 
por sua vez, entrava em um período 
de desempenho econômico ruim. 

A melhora das condições macroe-
conômicas internas e diminuição dos 
casos de Covid estiveram entre os fato-

res positivos para o crescimento eco-
nômico desses países. No Paraguai, Ar-
gentina, Colômbia, Equador e Uruguai 
a diminuição das restrições à mobili-
dade foi destacada. No Brasil, nenhum 
especialista selecionou esse fator. 

Guerra pode agravar crise – Mes-
mo a mais de 10 mil quilômetros de 
distância, a invasão da Ucrânia por 
tropas russas, ocorrida nas últimas 
semanas, pode impactar a inflação e 
as taxas de juros no Brasil, agravan-
do ainda mais a situação econômica 
que não anda das melhores no país 
e dificultando a queda de preços e o 
aumento do consumo por aqui. Pelo 
menos em três frentes os brasileiros 
poderão sentir os efeitos do confli-
to: nos combustíveis, alimentos e no 
câmbio. De acordo com a FGV, o Brasil 
sentirá ainda mais o impacto da cri-
se geopolítica, pois está mais exposto 
aos fluxos financeiros globais que o 
restante da América Latina, "com o 
dólar subindo e a bolsa caindo mais 
que na média do continente".

Fonte: Rede Lado
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Selic é elevada para 11,75% e Copom 
indica outro ajuste de 100 pontos na 
próxima reunião 

Em reunião de política monetária 
realizada no dia 16 de março último o 
Copom elevou a sua taxa básica de ju-
ros, a Selic, em 100 pontos-base, para 
11,75% ao ano. A decisão, novamente 
unânime, veio em linha com a expec-
tativa predominante nos mercados. 

O comunicado da decisão sofreu 
mudanças importantes - principal-
mente em função dos choques provo-
cados pelo conflito russo-ucraniano. 
Segundo o Copom, o ambiente exter-
no "se deteriorou substancialmente", 
com o conflito levando "a um aperto 
significativo das condições financei-
ras e aumento da incerteza em torno 
do cenário econômico mundial". Ain-
da segundo o comunicado, o "confli-
to tem o potencial de exacerbar as 
pressões inflacionárias que já vinham 
se acumulando tanto em economias 
emergentes quanto avançadas (sic)". 

Com isso, a projeção para a infla-
ção 2022 apresentada no cenário de 
referência do Copom elevou-se subs-
tancialmente, de 5,4% para 7,1%; e a 
projeção para 2023 passou de 3,2% 
para 3,4%. Esse cenário considera 
Selic a 12,75% no final deste ano e a 
8,75% no final de 2023, com o câmbio 
partindo de R$ 5,05 por dólar norte-
-americando e evoluindo segundo a 
paridade de poder de compra (PPC). 

No entanto, diante da "volatili-
dade recente e do impacto sobre as 
projeções de inflação de sua hipóte-
se usual para o preço do petróleo em 
US$" - que considera "valores em tor-
no da média dos preços do petróleo 
vigentes na semana anterior à reu-
nião do Copom e 2% de variação ao 
ano a partir de então" -, a autoridade 
apresentou um cenário alternativo 
para suas projeções de inflação. Nes-

se cenário alternativo, que o Copom 
considera "de maior probabilidade", 
adota-se "a premissa na qual o preço 
do petróleo segue aproximadamen-
te a curva futura de mercado até o 
fim de 2022, terminando o ano em 
US$100/barril e passando a aumen-
tar dois por cento ao ano a partir de 
janeiro de 2023". 

As projeções de inflação nesse 
cenário alternativo são de 6,3% para 
2022 e 3,1% para 2023, sendo que 
as demais premissas adotadas são as 
mesmas do cenário de referência. 

No trecho prospectivo do comuni-
cado, o Copom sinalizou que conside-
ra "apropriado que o ciclo de aperto 
monetário continue avançando sig-
nificativamente em território ainda 
mais contracionista". Ademais, a au-
toridade afirmou que "as atuais pro-
jeções indicam que o ciclo de juros 
nos cenários avaliados é suficiente 
para a convergência da inflação para 
patamar em torno da meta ao longo 
do horizonte relevante" e que é ne-
cessária "serenidade" para avaliar a 
"extensão e duração dos atuais cho-
ques de oferta em diversas commodi-

ties". Porém, caso esses choques "se 
provem mais persistentes ou maiores 
que o antecipado, o Comitê estará 
pronto para ajustar o tamanho do ci-
clo de aperto monetário". 

Por fim, o comunicado indicou 
que, para "a próxima reunião, o Comi-
tê antevê outro ajuste da mesma mag-
nitude" - ou seja de 100 pontos-base 
-, reafirmando que "os passos futuros 
da política monetária poderão ser 
ajustados para assegurar a conver-
gência da inflação para suas metas". 

O mercado já trabalha com pro-
jeção para a taxa básica de juros que 
pressupõe mais dois aumentos da 
Selic, um de 75 pontos base em 04 de 
maio, outro de 50 pontos-base em 15 
de junho. Isso levaria a Selic para 13% 
ao ano. O conteúdo do comunicado de 
política monetária sugere que o ajus-
te remanescente poderá ser um pou-
co mais rápido (com a Selic subindo 
outros 100 pontos-base já em maio), 
alcançando um patamar que poderá 
ser suficiente para a convergência 
da inflação à meta, tendo em conta 
a maior probabilidade que o Copom 
atribui ao cenário alternativo.
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FED inicia ciclo de alta dos juros, 
rumo ao campo contracionista 

Em reunião do comitê de polí-
tica monetária (FOMC) realizada 
no dia 16 de março último, o banco 
central dos EUA (FED) decidiu ele-
var a sua taxa básica de juros em 
25 pontos-base, para o intervalo de 
0,25% a 0,5% ao ano. A decisão não 
foi unânime: o presidente do escritó-
rio regional do FED de St Louis, Ja-
mes Bullard, votou por um aumento 
maior, de 50 pontos-base. 

De acordo com a LCA Consulto-
res Econômicos, no comunicado da 
decisão, o FED reconheceu que a "in-
flação continua elevada, refletindo 
desequilíbrios de oferta e demanda 
provocados pela pandemia, preços 
elevados de energia e pressões mais 
disseminadas de preços". Ademais, 
a autoridade afirmou que a "invasão 
da Ucrânia pela Rússia" traz "impli-
cações para a economia dos EUA que 
são altamente incertas" - mas avaliou 
que "no curto prazo a invasão e even-
tos relacionados provavelmente cria-
rão pressões altistas adicionais sobre 
a inflação e pesarão sobre a atividade 
econômica". 

No trecho prospectivo do comu-
nicado, o FED sinalizou que o "aper-
to apropriado" da política monetária 

contribuirá para trazer a inflação 
de volta ao objetivo de 2% e para 
manter o mercado de trabalho for-
talecido. A autoridade indicou que 
promoverá "aumentos contínuos" da 
taxa básica de juros e antecipou que 
iniciará a redução de sua carteira de 
ativos "em uma próxima reunião". 
Ou seja, essas sinalizações reforçam 
a perspectiva de que o ciclo de ajuste 
monetário prosseguirá através: (i) 
de elevações contínuas de juros, de 
ao menos 25 pontos-base por reu-
nião do FOMC; e (ii) de enxugamento 
de liquidez via redução do balanço 
de ativos do FED. 

As projeções macroeconômicas 
dos diretores do FED sofreram revi-
sões importantes - com aumento nas 
projeções de inflação e redução nas 
estimativas de crescimento do PIB. 
As mudanças ficaram em linha com o 
nosso cenário macroeconômico base.

As projeções oficiais para a taxa 
básica do FED também foram signi-
ficativamente revistas para cima. A 
mediana dos diretores do FOMC para 
a FED Funds Rate no final de 2022 
passou de 0,875% para 1,875%. Isso 
significa que a mediana passou a pro-
jetar elevações de 25 pontos-base em 

cada uma das seis reuniões do FOMC 
restantes para este ano. Vale notar, 
pela distribuição das projeções dos 
participantes do FOMC, que sete dos 
16 diretores projetam mais do que 
sete aumentos de 25 pontos-base 
para a FED Funds Rate até o final 
deste ano. Isso significa que quase a 
metade do colegiado antecipa eleva-
ção superior a 25 pontos-base em ao 
menos uma das próximas reuniões 
dos FOMC. 

Já a mediana das projeções para 
o final de 2023 passou de 1,625% 
para 2,75%, o que indica que o juro 
básico deverá ser elevado a patamar 
moderadamente restritivo, uma vez 
que esses 2,75% configuram um ní-
vel superior à mediana das projeções 
para o juro no longo prazo, que foi li-
geiramente reduzida, de 2,5% para 
2,375%. 

A decisão do FOMC de elevar a 
sua taxa básica em 25 pontos-base 
veio em linha com nossa expecta-
tiva, assim como a sinalização de 
redução iminente do balanço de ati-
vos do FED. Mas o comunicado de 
política monetária e, sobretudo, as 
revisões nas projeções dos direto-
res do FOMC apontam para um ciclo 
de elevação de juros nos EUA algo 
maior e mais rápido do que aquele 
contemplado em nosso cenário ma-
croeconômico base. Vale lembrar 
que atualmente projetamos: (i) seis 
elevações de juros para este ano 
(incluindo o aumento promovido 
nesta 4ª-feira, dia 16); e (ii) eleva-
ção da FED Funds Rate para 2,5% 
ao ano ao fim do ciclo de aperto 
monetário, que deverá se estender 
até meados de 2023. À luz das sina-
lizações constantes do comunicado 
do FOMC, estamos colocando nossa 
curva para a FED Funds Rate sob re-
visão, com viés de alta.
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Banco Central aumenta a projeção 
do saldo da balança comercial para 
US$ 83 bilhões neste ano 

Este maior superávit decorre da 
forte revisão das exportações, para 
US$ 328 bilhões, contra US$ 276 
bilhões no Relatório Trimestral de 
Inflação de dezembro. Os maiores 
preços para petróleo e derivados e 
as cotações elevadas dos grãos ex-
plicam essa revisão e compensaram 
a queda da safra na região sul e a 
menor produção da indústria de ex-
trativa mineral. Já as projeções das 
importações cresceram em US$ 20 
bilhões, para US$ 245 bilhões por 
conta dos maiores preços dos com-
bustíveis e fertilizantes. O volume 

importado deve se menor em função 
da desaceleração econômica. 

O aumento da projeção do saldo 
comercial compensou a elevação da 
parcela de lucros a serem remetidos, 
US$ 30 bilhões contra a projeção an-
terior de US$ 25 bilhões. BC espera 
que o setor exportador de commo-
dities aumente sua lucratividade e, 
portanto, pague mais dividendos. O 
real mais apreciado também estimula 
estas remessas. Desta forma, o saldo 
em conta corrente ficará em US$ 5 bi-
lhões neste ano. 

Para os investimentos no país, o 
BC continua com a projeção de um 
fluxo líquido do investimento direto 
no país de US$ 55 bilhões, ante US$ 
46 bilhões em 2021. Esse cresci-
mento decorrerá, entre outros fato-
res, das privatizações e concessões 
previstas e da necessidade de in-
vestimento no setor energético e de 
telecomunicações. Os investimentos 
passivos em carteira continuam com 
a projeção é US$ 11 bilhões, BC teme 
que o aperto da política monetária 
nos países avançados impacte nega-
tivamente neste fluxo.
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Banco Central aprimora regras 
do Open Finance

A Diretoria Colegiada do Ban-
co Central (BC) aprovou a Resolu-
ção BCB nº 206, no último dia 22 de 
março, a qual aprimora as regras do 
Sistema Financeiro Aberto (Open 
Finance),  modalidade que prevê o 
compartilhamento de dados e dos 
serviços de iniciação de transação de 
pagamento e de encaminhamento de 
proposta de operação de crédito.   

Segundo o BC, o objetivo é especi-
ficar os princípios desse serviço, o es-
copo inicial de produtos e os aspectos 
tecnológicos a serem implementados 
pelas instituições financeiras parti-
cipantes obrigatórias dessa etapa de 
compartilhamento.  

A nova norma prevê alguns prin-
cípios do serviço de encaminhamento 
de proposta de operação de crédito 
no âmbito do Open Finance:  

 
• proposta de crédito mais 

assertiva e personalizada;  
• transparência na solicitação  

e na contratação de operação  
de crédito;  

• comparabilidade entre 
propostas de crédito;  

• experiência do cliente ágil  
e conveniente.  

O escopo inicial dessa fase será o 
empréstimo pessoal sem consignação 
e sem garantia, que seria ampliado ao 
longo do tempo para incorporar no-
vos produtos. 

 
As instituições contratantes de-

verão disponibilizar interfaces dedi-
cadas para compartilhamento de ser-
viço de encaminhamento de proposta 
de operação de crédito, que contem-
plem, no mínimo:  

• o recebimento das solicitações 
de propostas de operação de 
crédito; 

• o recebimento e envio de dados 
entre a instituição financeira 
contratante e o correspondente 
no País; 

• o envio das propostas de 
operação de crédito; e 

• rastreabilidade do fluxo das 
solicitações e do recebimento 
das respectivas propostas de 
operação de crédito. 

Essas interfaces dedicadas, para 
comunicação com seus corresponden-
tes no país, deverão ser implemen-
tadas de acordo com padronização 
tecnológica e de leiaute de dados, bem 
como procedimentos operacionais, a 
serem aprovados em convenção. 

  
O uso dessas interfaces dedica-

das, contudo, será opcional para os 

correspondentes no país contratados, 
sem impacto imediato para os contra-
tos em vigor.

   
As novas regras permitem o sur-

gimento de correspondentes no país 
com atuação no modelo “market pla-
ce”, com várias instituições contratan-
tes, facilitando uma oferta de crédito 
mais ágil e adequada.

   
Por outro lado, o Regulador espera 

que o modelo inicial evolua no sentido 
de integrar o compartilhamento de da-
dos das demais fases do Open Finance 
e outras conveniências, para uma me-
lhor experiência dos usuários.  

Trata-se de um avanço importante 
para a implementação do Open Finan-
ce. Fonte: Azevedo Sette Advogados
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Nível da população ocupada segue em 
recuperação, mas atividade fraca segue 
como fator limitante em 2022

A taxa de desemprego no trimes-
tre encerrado em janeiro de 2022, 
medida pela PNAD Contínua, subiu 
para 11,2%, leitura 3,3 pontos per-
centuais abaixo da taxa registrada no 
mesmo trimestre do ano de 2021. O 
resultado veio um pouco abaixo das 
expectativas medianas do mercado 
(11,3% segundo a Bloomberg e a 
Agência Estado). Enquanto a popu-
lação ocupada teve queda de 0,3%, a 
força de trabalho teve crescimento de 
mesma magnitude (+0,3%) em rela-
ção à divulgação anterior. 

A taxa de desocupação (11,2%) 
do trimestre móvel de novembro de 
2021 a janeiro de 2022 recuou 0,9 
ponto percentual em relação ao tri-
mestre de agosto a outubro de 2021 
(12,1%) e 3,3 pontos percentuais em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior. A população desocupada (12,0 
milhões de pessoas) recuou 6,6% 
(menos 858 mil pessoas) frente ao 
trimestre anterior (12,9 milhões de 
pessoas) e 18,3% (menos 2,7 milhões 
de pessoas desocupadas) em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(14,7 milhões de pessoas).

O contingente de pessoas ocu-
padas foi estimado em aproximada-
mente 95,4 milhões, com alta de 1,6% 
(1,5 milhão de pessoas) ante o trimes-
tre anterior e de 9,4% (8,2 milhões de 
pessoas) ante o mesmo período de 
2021. O nível da ocupação (percentu-
al de pessoas ocupadas na população 
em idade de trabalhar), estimado em 
55,3% cresceu 0,7 ponto percentual 
frente ao trimestre anterior (54,6%) e 
4,3 pontos percentuais ante igual tri-
mestre do ano anterior (51,1%).

A taxa composta de subutiliza-
ção (23,9%) caiu 1,9 ponto percentu-

al em relação ao trimestre de agosto 
a outubro (25,7%) e 5,1 pontos per-
centuais na comparação com o tri-
mestre encerrado em janeiro de 2021 
(29,0%). A população subutilizada 
(27,8 milhões de pessoas) teve queda 
de 7,2% (menos 2,2 milhões) frente 
ao trimestre anterior (29,9 milhões) 
e de 15,5% (menos 5,1 milhões) na 
comparação anual (32,9 milhões).

A população subocupada por 
insuficiência de horas trabalhadas 
(6,9 milhões de pessoas) apresen-
tou redução em relação ao trimestre 
anterior, de -9,7% (menos 741 mil 
pessoas). Em relação ao trimestre en-
cerrado em janeiro de 2021, este indi-
cador apresentou estabilidade.

A população fora da força de 
trabalho (64,9 milhões de pessoas) 
permaneceu estável quando compa-

rada com o trimestre anterior e caiu 
(menos 3,9 milhões de pessoas) na 
comparação anual.

A população desalentada (4,8 
milhões de pessoas) teve redução de 
6,3% (menos 322 mil pessoas) em 
relação ao trimestre anterior e de 
18,7% (menos 1,1 milhão de pessoas) 
na comparação anual. O percentual 
de desalentados na força de trabalho 
ou desalentada (4,2%) registrou va-
riação de -0,3 ponto percentual. fren-
te ao trimestre anterior (4,5%) e de 
-1,2 p.p. frente ao o mesmo trimestre 
do ano anterior (5,4%).

A taxa de informalidade foi de 
40,4% da população ocupada, ou 38,5 
milhões de trabalhadores informais. 
No trimestre anterior, a taxa havia 
sido de 40,7% e, no mesmo trimestre 
de 2021, 39,2%
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Inadimplência no Brasil volta a 
subir e 64,8 milhões de pessoas 
têm contas em atraso

Imprensa em destaque:

Dados do Serasa mostram que a 
quantidade de inadimplentes no país 
voltou a crescer em janeiro e chegou 
perto do recorde atingido no início da 
crise da Covid-19 em abril de 2020. 

No primeiro mês do ano, mais de 64,8 
milhões de pessoas tinham contas em 
atraso, o que representa 850 mil a mais 
na comparação com dezembro. O valor 
total das dívidas chegou a R$ 260,7 bi-

lhões, valor 3,48% superior ao registra-
do no mês anterior. Fatores como infla-
ção e altas taxas do desemprego indicam 
que o quadro de inadimplência tende a 
piorar, segundo análise do Serasa.
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O presente de R$ 167 bilhões 
para abrir na eleição

Ano eleitoral é sempre o período 
em que o mandatário da nação preci-
sa preparar o caminho para o pleito 
de outubro. Com medidas requenta-
das e desviando de uso de dinheiro 
público, Guedes anuncia um pacote 
para tentar turbinar Bolsonaro.

Depois de três anos de hibernação 
na economia, o surto populista do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) está a ple-
no vapor. Às vésperas do início oficial 
da corrida eleitoral pela presidência, o 
governo anunciou, na sexta-feira (18), 
um pacote de bondades para reaque-
cer a atividade econômica e, ao mesmo 
tempo, tentar reverter à desvantagem 
do atual chefe do Executivo até as elei-
ções de outubro. A ofensiva, no entanto, 
se utiliza de medidas antigas e o paco-
te elaborado por Guedes para o presi-
dente abrir em outubro pode deixar a 
desejar, a depender do andamento de 
outros indicadores macroeconômicos.

Mas o “presente” de Guedes foi 
uma reação, e se deu logo após o Banco 
Central aumentar a taxa básica de juros 
(Selic) de 10,75% para 11,75% ao ano, 
o patamar mais elevado desde abril de 
2017. Com a escalada dos juros, a eco-
nomia tende a se contrair. Para tentar 
amortecer esse movimento, a decisão 
foi dar sinal verde a saques do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 
a antecipação do 13º dos aposentados.

As mesmas propostas já haviam 
sido adotadas pelo governo durante a 
pandemia e pelos ex-presidentes Dilma 
Rousseff e Michel Temer. A equipe eco-
nômica também endossou medidas de 
estímulo à oferta de crédito para micro-
empreendedores e empréstimos consig-
nados para aposentados e beneficiários 
de programas assistenciais, como Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC), Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS) e 
Auxílio Brasil. Nos cálculos do governo, 

serão injetados na economia recursos 
na ordem dos R$ 167 bilhões.

Para quem olha de fora, o afago eco-
nômico de Bolsonaro é uma tentativa de 
virar o jogo nas pesquisas de intenção 
de voto, que mostram o ex-presidente 
Lula à frente com 43%, contra 29% do 
Messias. Na avaliação de Ricardo Isma-
el, cientista político e professor da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), as movimentações 
recentes estão vinculadas à tentativa do 
chefe do Executivo de reduzir a rejeição 
e pavimentar a disputa à reeleição. Para 
ele, o pacote de ajuda às indústrias, o in-
centivo a moradias, a liberação do FGTS 
para quitação de dívidas, entre outras 
medidas, tem repercussão positiva e im-
pacto, mas Bolsonaro acumula rejeição 
de forma geral e coleciona uma série de 
problemas. Ismael avalia que o pacote 
pode ajudar a tentar reduzir um pouco 
a rejeição em certos grupos e ajuda na 
tentativa de ir ao segundo turno, mas há 
poucas chances de reverter a rejeição 
acumulada ao longo tempo de maneira 
a vencer no segundo turno.

Apesar da injeção bilionária à eco-
nomia, ainda há dúvidas se o montan-
te será concretizado. Os R$ 77 bilhões 
referentes ao crédito consignado, 
quase metade do valor do pacote, não 
estão garantidos porque dependerá 
dos bancos públicos e privados. Com 
desemprego elevado e aumento do 
endividamento, economistas temem 
uma disparada da inadimplência. “Os 
juros altos, a inflação fora de controle 
e o achatamento do poder de compra 
das famílias, os bancos não vão se ex-
por demais a riscos”, disse o econo-
mista Ricardo Bonatelli, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Hoje, 76,6% das 
famílias, segundo a Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), estão endividadas ou 
sem poder captar novos empréstimos.

NOME SUJO 

Para seduzir essa parcela da popula-
ção, em especial os com o CPF negativado 
nas instituições de proteção de crédito, 
Guedes, e o ministro do Trabalho e Previ-
dência (MTP), Onyx Lorenzoni, anuncia-
ram que a proposta inclui oferecer cré-
dito até para negativados e a ampliação 
do comprometimento da renda, de 35% 
para 40% com juros baixos. “A medida 
funciona como uma alternativa para fa-
mílias evitarem agiotas, que cobram ju-
ros de 10%, 15% ou 20% ao mês.”

Na mesma ocasião, o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que a 
nova modalidade de microcrédito do 
banco, com taxas de 1,99% ao mês, foi 
inspirada no Grameen Bank, concebido 
pelo bengalês Muhammad Yunus, No-
bel da Paz de 2006. O executivo garan-
tiu que, no atual ritmo de crescimento 
do banco estatal na liberação de crédi-
to, a Caixa deverá ultrapassar o Banco 
do Brasil em dois anos. Um outro paco-
te, segundo integrantes da equipe eco-
nômica, está sendo elaborado e pode 
ser divulgado nas próximas semanas. 
Entre as iniciativas estão a redução do 
Imposto de Renda para investidores 
estrangeiros e um programa voltado 
a estimular a reciclagem. Até outubro, 
quando Bolsonaro vai ver se o “presen-
te” de Guedes valeu a pena ou não.

Fonte: Jaqueline Mendes/ISTOÉ DINHEIRO - 25/03/22
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Ipea revisa as projeções do PIB 
Agropecuário para 2022 
Estimativa de crescimento do setor passou de 2,8% para 1%

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) divulgou no 
dia 22 de março último, a revisão da 
estimativa para o valor adicionado 
(VA) do setor agropecuário de 2022 
de crescimento de 2,8% para uma 
alta de 1,0%. O principal motivo para 
o ajuste foi a nova estimativa do Le-
vantamento Sistemático de Produção 
Agrícola (LSPA) de queda de 8,8% da 
produção de soja. A revisão do valor 
adicionado da produção vegetal pas-
sou de um crescimento de 2,6% para 
uma queda de 0,3%. Já para a pro-
dução animal, a estimativa de cres-

cimento, que era de 3,6%, foi revista 
para 3,0%, conforme o gráfico abaixo.

O VA para a produção vegetal vem 
sustentado por um cenário oposto ao 
encontrado em 2021, tanto para a ele-
vada queda na produção de soja quan-
to pelas estimativas de crescimento de 
outras culturas de grande peso, como 
milho, cana-de-açúcar, café e algodão. 
No caso da soja, lavoura de maior 
peso na produção vegetal, os estados 
do Sul do país, além de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, sofreram com for-
te estiagem no início do ano durante 

o período crítico de desenvolvimento 
reprodutivo das plantas. A produtivi-
dade estimada para a cultura de soja 
nesses estados foi fortemente reduzi-
da, com destaque para as produções 
dos estados do Rio Grande do Sul e Pa-
raná, apresentando quedas de 35,8% 
e 40,7%, respectivamente.

Por outro lado, outras culturas 
importantes para a produção vegetal 
devem compensar essa queda. O IBGE 
estima crescimento de 23,9% na pro-
dução de milho, impulsionada por 
uma alta de 33,8% na segunda safra, 
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recuperando-se da quebra observada 
no ano passado. Outra cultura que 
deve ser destaque é a cana-de-açúcar, 
que teve estimativa de crescimen-
to de 20,6%. No caso do café, por se 
tratar do ano positivo de sua bienali-
dade, a alta de 13,4% não é surpreen-
dente, mas é significativa diante das 
geadas observadas no ano anterior e 
que impactaram o desenvolvimento 
das plantas.

Apesar da forte alta na produção 
esperada para essas culturas, o estu-
do ressalta que um possível choque 
climático adverso que afete essas 
culturas de forma significativa pode 
ser suficiente para levar a estimati-
va de leve crescimento na produção 
vegetal para o campo negativo.  Por 
outro lado, o trigo é outro segmento 
que pode ter uma reversão de sua 
estimativa atual negativa. Dois dos 

maiores produtores mundiais de tri-
go são Rússia e Ucrânia e, por conta 
do atual conflito entre os países, há 
a chance de uma redução na oferta 
mundial desse grão, elevando o preço 
e incentivando o plantio que, com boa 
produtividade, poderia contribuir po-
sitivamente para o VA.

Já para a produção animal, o Gru-
po de Conjuntura do Ipea espera uma 
contribuição positiva dos segmentos 
de bovinos, suínos e aves. Após dois 
anos de queda, a expectativa é de que, 
com uma oferta maior de animais 
prontos para o abate, a produção 
de bovinos apresente crescimento 
de 3,8% no ano. No mesmo sentido, 
as produções de suínos e aves de-
vem crescer 4,5% e 3,0%, respecti-
vamente. Essas taxas representam 
uma desaceleração do crescimento 
em relação ao ano passado, quando 

esses segmentos cresceram 9,1% e 
6%, respectivamente. Um dos moti-
vos que devem contribuir para essa 
desaceleração do crescimento entre 
2021 e 2022 é a redução da demanda 
chinesa, com a a normalização de seu 
rebanho suíno após a ocorrência da 
Peste Suína Africana (PSA).

O documento considera que o 
maior risco para o VA da produção 
animal é a redução da demanda por 
proteínas animais por conta do au-
mento dos preços e da expectativa 
de uma atividade econômica pouco 
aquecida em 2022. A alta dos preços 
dos grãos e do petróleo no mercado 
internacional tendem a pressionar os 
custos do produtor que, para manter 
a rentabilidade, pode repassar esses 
aumentos ao consumidor final, im-
pactando negativamente a demanda 
pelos produtos do segmento.

Previsão de variação do VA do setor agropecuário 
para 2022 por componente (em %)

Fonte: IBGE e Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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Indústrias operam em 68% de sua 
capacidade em fevereiro, diz CNI
Taxa da Utilização da Capacidade Instalada se aproxima do registrado há dois anos, 
antes da pandemia, e sobe um ponto frente a janeiro. Expectativas seguem otimistas

A Sondagem Industrial, da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
mostra que a Utilização da Capacida-
de Instalada (UCI) aumentou 1 pon-
to percentual em fevereiro de 2022, 
para 68%, em relação a janeiro. Com 
isso, o percentual passa a situar-se 
exatamente no valor da média para 
os meses de fevereiro. A UCI é infe-
rior ao registrado no mesmo mês do 
ano passando, mas naquele período 
a indústria vinha de alguns meses de 
atividade excepcionalmente alta, por 
conta da recuperação após os meses 
de paralisação gerados pela pandemia.

 
Já a produção e o emprego se-

guem em queda. O gerente de Análise 
Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, 
explica que a queda na produção e no 
emprego é típica para o início do ano.

 
O índice de evolução da produ-

ção ficou em 47,9 pontos, resultado 
que está abaixo da linha divisória 

de 50 pontos, que separa a queda e 
o crescimento da produção. Mesmo 
assim, o indicador subiu 4,8 pontos 
em relação a janeiro, em uma mostra 
de queda foi menos intensa e menos 
disseminada.

 
A pesquisa mostra que o emprego 

industrial também caiu. O índice de 
evolução do número de empregados 
foi 49,2 pontos, resultado abaixo da 
linha divisória pelo terceiro mês con-
secutivo. “É importante observar que 
o índice vem se aproximando da linha 
divisória de 50 pontos, o que revela 
que a queda no emprego está se tor-
nando menor e menos disseminada 
entre as empresas”, explica Marcelo.

 
ESTOQUES REGISTRAM PEQUENO 
AUMENTO EM FEVEREIRO

 Os estoques aumentaram em fe-
vereiro de 2022 e permanecem pouco 
acima do nível planejado. O índice de 

evolução do nível de estoques regis-
trou 50,5 pontos em fevereiro. Esse 
valor ficou próximo à linha divisória 
de 50 pontos, indicando que houve 
alta moderada dos estoques entre ja-
neiro e fevereiro de 2022. 

 
O índice do nível de estoque efeti-

vo em relação ao planejado registrou 
50,4 pontos em fevereiro de 2022. O 
indicador aponta que que o nível de 
estoque efetivo permanece próximo 
no nível planejado pelas empresas. 
Desde outubro de 2021, o índice se 
mantém próximo dos 50 pontos.

 
As expectativas seguem otimis-

tas. Os índices de expectativa de de-
manda, de exportação, de compra 
de matérias-primas e de número de 
empregados apresentaram pouca va-
riação na comparação de março com 
fevereiro. A intenção de investimento 
apresentou queda, mas permanece 
relativamente elevada.
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Carne mais cara: Nove cidades brasileiras 
estão no ranking internacional
Pesquisa faz comparativo do valor da carne com o salário mínimo do Brasil

O que parecia não ser uma pre-
ocupação constante se tornou a di-
ficuldade diária do brasileiro nos 
últimos 2 anos: a falta de carne ver-
melha na mesa. Sabendo que essa é 
a realidade de muita gente, o CUPO-
NATION, plataforma de descontos 
online levantou dados sobre o preço 
da proteína no Brasil e nas nações 
vizinhas. 

De acordo com um estudo realiza-
do pelo banco de dados global Num-
beo, pelo menos 9 cidades brasileiras 
aparecem no ranking do quilo da car-
ne vermelha mais cara da América 
Latina. Das 26 cidades presentes na 
pesquisa, São Paulo ocupa o terceiro 
lugar do ranking e é a cidade brasilei-
ra a cobrar mais caro pelo alimento, 
na qual os cidadãos pagam em média 
R$45,03 o kg. 

O CUPONATION comparou esse 
valor com o salário mínimo atual 
oferecido no Brasil, de R$1.200 men-
sais, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Com isso, os 
paulistanos gastam cerca de 3,75% 
de sua remuneração com o quilo da 
carne. Isso, é claro, considerando que 
esses cidadãos consumam apenas 
1kg do produto por mês. 

Além de São Paulo, as cidades 
brasileiras que também aparecem 
no ranking são: Florianópolis (4º), 
Rio de Janeiro (5º), Porto Alegre (6º), 
Brasília (7º), Campinas (8º), Recife 
(11º), Curitiba (12º) e por fim Belo 
Horizonte (15º). Veja a pesquisa 
completa no infográfico interativo do 
CUPONATION.

Santiago, no Chile, e Montevidéu, 
no Uruguai, são os territórios que ga-
rantiram o primeiro e segundo luga-

res do quilo de carne vermelha mais 
cara da América Latina, na qual as 
populações precisam desembolsar 

R$49,75 e R$45,88, respectivamente, 
pelo item. Bucaramanga, na Colôm-
bia, ficou em último lugar do ranking.
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PIB de Minas Gerais cresceu 
5,1% em 2021, acima da média 
nacional de 4,6%
Nos três anos do governo Zema a economia mineira teve desempenho 
pior do que a média nacional e acumula perda de 1% no período

Carlos Alberto Teixeira 
de Oliveira

Ano População Crescimento

2001 18.402.608 habitantes 1,235%

2002 18.620.721 habitantes 1,185%

2003 18.832.431 habitantes 1,137%

2004 19.037.702 habitantes 1,090%

2005 19.236.503 habitantes 1,044%

2006 19.428.834 habitantes 1,010%

2007 19.614.742 habitantes 0,957%

2008 19.794.278 habitantes 0,915%

2009 19.967.560 habitantes 0,875%

2010 20.134.742 habitantes 0,837%

2011 20.294.485 habitantes 0,793%

2012 20.446.840 habitantes 0,751%

2013 20.593.356 habitantes 0,717%

2014 20.734.097 habitantes 0,683%

2015 20.869.101 habitantes 0,651%

2016 20.997.560 habitantes 0,616%

2017 21.119.536 habitantes 0,581%

2018 21.235.870 habitantes 0,551%

2019 21.346.492 habitantes 0,521%

2020 21.451.356 habitantes 0,491%

2021 21.551.428 habitantes 0,467%

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – 2001/2021*

* Em 1º de julho
Fonte: IBGE/Elaboração:MinasPart Desenvolvimento

De acordo com o IBGE –Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca, a população brasileira estima-
da para 1º de julho de 2021 era de 
213.440.458 habitantes e São Paulo 
lidera o ranking nacional como o es-
tado mais populoso do país, com uma 
população de 46.648.199 habitantes, 
ou 21,86% do total.  Minas Gerais 
vem em seguida, na segunda posição 
e uma população de 21.551.426 ha-
bitantes – representando 10,10% do 
total brasileiro.

Em doze dos 21 anos decorridos 
deste século XXI, em doze deles a va-
riação do PIB – Produto Interno Bru-
to de Minas Gerais teve desempenho 
pior do que a média nacional. Isto 
significa, literalmente, que a econo-
mia estadual cresceu menos do que 
a média dos estados brasileiros no 
período.

Nestes 21 anos (2001 a 2021), en-
quanto O PIB brasileiro contabilizou 
uma expansão acumulada de 49,67%, 
o de Minas Gerais aumentou 39,12% 
- situando o estado na 25ª posição em 
relação ao desempenho da economia 
brasileira no período.

Já nos três anos iniciais do go-
verno Romeu Zema – 2019 a 2021, a 
economia de Minas Gerais não con-
seguiu se desvencilhar do aprisiona-
mento ao já histórico crescimento in-
ferior à média nacional deste século 
XXI pois, enquanto o PIB brasileiro 
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registrou um aumento acumulado 
de 1,79%, o do estado ficou restrito 
a uma expansão de 0,80% no mesmo 
período.

De acordo com estudos preli-
minares, o PIB de Minas Gerais em 
2021 totalizou R$ 805,5 bilhões – 
equivalente a US$ 149,30 bilhões. O 
número foi apresentado pela Funda-
ção João Pinheiro, responsável pelo 
cálculo oficial do Produto Interno 
Bruto do estado, durante coletiva à 
imprensa, no dia 16 de março último. 
Do valor total, 61,6% são atribuídos 
aos serviços; 30,1%, à indústria; e 
8,3%, à agropecuária. As informa-
ções são parte do Informativo FJP – 
Contas Regionais – PIB MG – 4º tri-
mestre de 2021, já disponível no site 
da instituição.

De acordo com a instituição, du-
rante o último trimestre de 2021, o 
PIB de Minas Gerais teve resultado 
0,4% acima do mesmo período de 
2019, antes da pandemia e, apesar 
da evolução desfavorável da eco-
nomia no segundo semestre do ano 
passado, o desempenho relativa-
mente positivo no segundo trimestre 
contribuiu para que o volume do PIB 
estadual crescesse 5,1% em 2021 em 
relação a 2020. 

“No estado, ao longo do ano, a 
variação positiva do índice de vo-
lume do PIB ocorreu, praticamente, 
no segundo trimestre (1,2%), tendo 
em vista que, no primeiro trimestre, 
a economia expandiu apenas 0,1% 
e que houve retração de -0,4% no 
nível de atividade produtiva no ter-
ceiro trimestre e de -0,7% no quarto 
trimestre de 2021“, explica o pes-
quisador da FJP Raimundo Leal. Já 
no Brasil, como observa o também 
pesquisador da FJP, Thiago Almei-
da, “houve crescimento econômico 
constatado na série com ajuste sa-
zonal no primeiro e no último tri-
mestre de 2021 de, respectivamen-
te, 1,4% e 0,5%, e retração -0,3% 
no segundo e de -0,1% no terceiro 
trimestre do ano”.

Ano Minas Gerais Brasil 

2001 -0,12 1,39

2002 3,73 3,05

2003 2,13 1,14

2004 5,89 5,76

2005 4,02 3,20

2006 3,91 3,96

2007 5,53 6,07

2008 4,68 5,10

2009 -3,92 -0,13

2010 9,08 7,53

2011 2,48 3,97

2012 3,33 1,92

2013 0,47 3,00

2014 -0,70 0,50

2015 -4,26 -3,55

2016  -2,00 -3,27

2017 1,66 1,32

2018 1,33 1,78

2019 -0,01            1,22

2020 -4,05 -3,88

2021 5,05            4,62

MINAS GERAIS X BRASIL 
TAXA ANUAL E ACUMULADA  
DE CRESCIMENTO DO PIB
PRODUTO INTERNO BRUTO 
2001/2021 - Em %

*Anos em que a economia de MG teve 
desempenho pior do que a brasileira. Os dados de 
2020 e 2021 são preliminares. Fonte: IBGE/FJP – 

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS –
COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB 

Agropecuária:
8,3%

Serviços:
61,6%

Indústria:
30,1%

MINAS GERAIS - DESEMPENHO 
SETORIAL  EM RELAÇÃO AO PIB 
TOTAL - 2021

Serviços:
4,1%

Extrativa 
Mineral
15%

Construção:
12%

Transformação:
9,4%

Indústria:
9,2%

Agropecuária:
8,4%
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SETORES

O crescimento da economia es-
tadual em 2021 foi puxado pela va-
riação positiva no volume de Valor 
Adicionado Bruto (VAB) da indústria 
(9,2%) e dos serviços (4,1%). A ex-
tração mineral foi a atividade que 
apresentou a maior expansão no acu-
mulado do ano (15,0%), seguida pela 
construção civil, que registrou cres-
cimento de 12,0% em nível estadual.

A indústria de transformação 

mineira foi outro segmento que con-
seguiu compensar as perdas no seu 
nível de atividade, observadas prin-
cipalmente no segundo trimestre de 
2020, tendo encerrado 2021 com 
uma expansão de 9,4% no volume de 
VAB em relação a 2020. A atividade 
de energia e saneamento, por sua vez, 
apresentou queda de 6,7% no volu-
me de VAB em Minas Gerais em 2021 
comparativamente a 2020.

 
Nos serviços, a recuperação no 

volume de transporte ao longo de 

2021 (8,8%) foi um dos destaques se-
toriais, apesar do resultado negativo 
observado em Minas Gerais no quarto 
trimestre do ano (-3,5%).  

O agrupamento “outros serviços”, 
que representa mais de um terço do VAB 
estadual, também se recuperou das per-
das ocorridas em 2020: registrou cres-
cimento de 7,1% na economia mineira 
em 2021. No comércio, a expansão foi de 
5,5% em comparação a 2020 e, na admi-
nistração pública, a expansão registrada 
para 2021 foi de 1,4%.

“Prejudicada pelas estiagens pro-
longadas ao longo de 2021 e por gea-
das em algumas regiões do estado, a 
atividade agropecuária teve retração 
de 8,4% em Minas Gerais. Apesar do 
resultado anual negativo, o nível de 
atividade do setor no estado aumentou 
8,6% na comparação do quarto trimes-
tre de 2021 com o trimestre imediata-
mente anterior”, pontua Almeida. 

COMPOSIÇÃO

Para o quarto trimestre de 2021, o 
PIB de Minas foi estimado em R$ 208,8 
bilhões e representou 9,2% do PIB 
nacional. “Desse total, R$ 26,7 bilhões 
dizem respeito aos impostos indiretos 
líquidos de subsídios e R$ 182,1 bilhões 
referem-se ao Valor Adicionado Bruto 
(VAB). Na composição setorial relati-
va ao quarto trimestre de 2021, o VAB 
agropecuário foi responsável por R$ 4,8 
bilhões (2,7% do total); o da indústria, 
por R$ 53,9 bilhões (29,6% do total); 
e o dos serviços, por R$ 123,4 bilhões 
(67,7% do total)”, conclui Leal.

A renda per capita média dos brasi-
leiros em 2019 (último dado disponível), 
de acordo com o IBGE-Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística, era de R$ 
35.161,70 em valores correntes.  O Dis-
trito Federal lidera, com R$ 90.742,75 
– equivalentes a 2,58 vezes superior à 
média nacional – sendo seguido por São 
Paulo e Rio de Janeiro, que detêm R$ 
51.140,82 e R$ 45.174,08, respectiva-
mente. Já a renda per capita dos mineiros, 
no mesmo período, era de R$ 30.794,04 
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– equivalente a 87,6% da média nacional, 
classificando Minas Gerais na 10ª classifi-
cação entre os estados brasileiros.

Minas Gerais detém, com uma par-
ticipação relativa de 9,3% do total, a 
posição de 2ª maior economia estadual 
do país, sendo ultrapassada apenas por 
São Paulo, com 31,8%. Apesar do bom 
desempenho verificado pela economia 
de Minas Gerais em 2021, esse resultado 
não foi o suficiente para evitar que o es-
tado perdesse para o Pará, a tradicional 
posição de maior superávit na balança 
comercial brasileira e de maior produ-
tor de minério de ferro do país. Minas 
Gerais também perdeu, em 2021, a lide-
rança de maior produtor de aço nacional 
para o Rio de Janeiro.

Ano Minas Gerais Brasil MG/Brasil-%

2001 47.837 559.563 8,55
2002 42.345 508.101 8,33
2003 46.956 559.465 8,39
2004 58.761 669.340 8,78
2005 77.411 892.033 8,68
2006 97.715 1.107.131 8,83
2007 123.421 1.396.797 8,84
2008 151.689 1.693.147 8,96
2009 144.247 1.672.625 8,62
2010 199.673 2.209.751 9,04
2011 239.042 2.614.482 9,14
2012 226.302 2.463.549 9,19
2013 225.938 2.468.456 9,15
2014 219.463 2.454.846 8,94
2015 155.584 1.796.168 8,66
2016 156.432 1.800.134 8,69
2017 180.570 2.063.185 8,75
2018 168.224 1.916.213 8,78
2019 165.181 1.872.800 8,82
2020* 130.175 1.447.998 8,99
2021* 149.300 1.608.832 9,28

MINAS GERAIS/BRASIL – PIB EM US$ MILHÕES 
2001/2021*

Projeções preliminares – US$ correntes. Fonte: IBGE/Banco Central do Brasil/
Fundação João Pinheiro – Elaboração:MinasPart Desenvolvimento

Ano PIB Total Crescimento da População PIB Per Capita

2011 2,48 0,79 1,68

2012 3,33 0,75 2,56

2013 0,47 0,72 -0,25

2014 -0,70 0,68 -1,36

2015 -4,26 0,65 -4,88

2016 -2,00 0,62 -2,64

2017 1,66 0,58  1,07

2018 1,33 0,55  0,78

2019 -0,01 0,52 -0,51

2020* -4,05 0,49 -4,56

2021* 5,05 0,47 4,56

MINAS GERAIS - EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA 
2011/2021 – EM %

*Dados Preliminares 
Fonte: IBGE/Fundação João Pinheiro/Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano PIB-US$ milhões População Renda Per Capita – US$

2011 239.042 20.294.485 11.778,60

2012 226.302 20.446.840 11.067,80

2013 225.938 20.593.356 10.971,40

2014 219.463 20.734.097 10.584,60

2015 155.584 20.869.101 7.455,20

2016 156.432 20.997.560 7.450,00

2017 180.570 21.119.536 8.550,00

2018 168.224 21.235.870 7.921,69

2019 165.181 21.346.492 7.589,01

2020* 130.175 21.451.356 5.825,46

2021* 149.300 21.551.428 6.927,60

MINAS GERAIS – RENDA PER CAPITA 
2011/2021

*Estimativa - Fonte: IBGE/Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Minas gerais 
Variação 
do PIB por 
governo

1995 A 1998
EDUARDO AZEREDO
EM %

1999 A 2002
ITAMAR FRANCO
EM %

Ano Minas Gerais Brasil
1995 3,20 4,42
1996 3,69 2,15
1997 3,00 3,38
1998 -0,27 0,04
Média Anual 2,41 2,50
Diferença -0,09
Acumulado 
do Período  9,92 10,31
Diferença -0,39
(Diferença em pontos percentuais)

Ano Minas Gerais Brasil
1999 0,08 0,25
2000 5,11 4,40
2001 -0,12 1,39
2002 3,73 3,05
Média Anual 2,20 2,27
Diferença -0,10
Acumulado
do Período 8,99 9,35
Diferença -0,36 
(Diferença em pontos percentuais)

2003 A 2006
AÉCIO NEVES I - EM %

2007 A 2010
AÉCIO NEVES II - EM %

2003 A 2010
AÉCIO NEVES I E II - EM %

Ano Minas Gerais Brasil
2003 2,13 1,14
2004 5,89 5,76
2005 4,02 3,20
2006 3,91 3,96
Média Anual 3,99 3,52
Diferença 0,47 
Acumulado 
do Período 16,89 14,76
Diferença 2,13
(Diferença em pontos percentuais)

Ano Minas Gerais Brasil
2007 5,53 6,07
2008 4,68 5,10
2009                       -3,92                           -0,13
2010 9,08 7,53
Média Anual 3,84 4,64
Diferença -0,80
Acumulado 
do Período         15,73 19,72
Diferença -3,99
(Diferença em pontos percentuais)

Ano Minas Gerais Brasil
Média Anual 3,92 4,08
Diferença -0,16
Acumulado 
do Período 35,28 37,38
Diferença -2,19
(Diferença em pontos percentuais)



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS2 4 EDIÇÃO 302ABRIL 2022
MERCADOCOMUM

2011 A 2014
ANTONIO ANASTASIA/
ALBERTO PINTO COELHO 
EM %

2015 A 2018
FERNANDO 
PIMENTEL
EM %

2018 A 2019
ROMEU  
ZEMA*
EM %

Governo  Taxa de Desempenho real do PIB – Em %

Antonio Anastasia/Alberto Coelho -0,95

Romeu Zema  -0,32

Aécio Neves 1 e 2 -0,16

Eduardo Azeredo -0,39

Itamar Franco  -0,10

Fernando Pimentel* +0,11

RANKING DO DESEMPENHO REAL DO PIB DE 
MINAS GERAIS POR GOVERNO - EM RELAÇÃO 
AO PIB BRASILEIRO - VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL 
NO PERÍODO - 1995 A 2021

*Tanto o PIB brasileiro quanto o mineiro tiveram desempenho acumulado
negativo durante o período 2015 a 2018.  No entanto, a queda do PIB de Minas 

registrou retração menos acentuada do que a economia brasileira.
Fonte: IBGE/FJP-Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Minas Gerais Brasil
2011 2,48 3,97
2012 3,33 1,92
2013 0,47 3,00
2014 -0,70 0,50
Média Anual 1,40 2,35
Diferença -0,95
Acumulado
do Período  5,65 9,69
Diferença -4,04 
(Diferença em pontos percentuais)

Ano Minas Gerais Brasil
2015 -4,26 -3,55
2016 -2,00 -3,27
2017 1,66 1,32
2018 1,33 1,78
Média Anual -0,82 0,93
Diferença  0,11
Acumulado 
do Período -3,35 -3,80
Diferença 0,45  
(Diferença em pontos percentuais)

Ano Minas Gerais Brasil
2019 -0,01 1,22
2020 -4,05 -3,88
2021 5,05 4,62
Média 0,33  0,65
Diferença -0,32
Acumulado 
do Período  0,80 1,79
Diferença  -0,99 
*2020 e 2021 são estimativas; 
(Diferença em pontos percentuais)

Fonte: IBGE/FJP – Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Empresariado brasileiro precisará 
reduzir custos e inovar para 
enfrentar impactos econômicos  
da guerra na Ucrânia 
Economista da FGV analisa aumento de preços no Brasil em função 
da crise. Combate à corrosão na indústria e no agro é oportunidade 
para corte de custos em até 65%

“Mesmo que a guerra na Ucrânia 
terminasse hoje, o impacto sobre a 
economia brasileira seria dramático e 
relevante, atingindo diversos segmen-
tos. Os setores da construção, de pe-
tróleo, o agronegócio, o agropecuário 
e o têxtil sentirão os efeitos do conflito 
que ocorre do outro lado do planeta”. 
O alerta é do Superintendente Adjunto 

para Inflação do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre-FGV), André Braz.

O economista lembra que a lista de 
derivados do petróleo vai muito além 
da gasolina e do diesel – que acabam 
de sofrer forte reajuste -, uma vez que 
o agronegócio, por exemplo, usa ferti-

lizantes derivados deste recurso fóssil. 
“Não será somente o agronegócio o 
segmento afetado pela crise, uma vez 
que a indústria automobilística usa 
também resinas combustíveis para a 
fabricação de consoles, forros de por-
tas e para-choques”, destaca.

Braz ressalta que “estes preços 
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não são regulados e, à medida que as 
cotações dos derivados de petróleo 
batem recordes e se estabilizam em 
patamares muito acima, por conta 
dos embargos impostos à Rússia – e 
de Moscou para os grandes merca-
dos –, essa nova realidade tende a 
ser mais duradoura e não será so-
mente um breve período de incer-
teza, com ruídos de curto prazo”. 
Fato é que aos poucos estes repas-
ses vão chegar aos preços, uma vez 
que o conflito armado deverá causar 
no Brasil o choque de oferta: pouca 
matéria prima ou mercadorias para 
atender ao mercado, motivada pelos 
embargos impostos a Moscou, além 
da desmobilização das cadeias pro-
dutivas. A única certeza é a de que os 
preços vão subir ainda mais.

MEDIDAS QUE  
REDUZEM CUSTOS

André Braz alerta que, em tem-
pos como este, o empresário deverá 
adotar técnicas de produção como 
alternativa para driblar despesas 
e adotar inovações mais baratas e 
sustentáveis. “Eu acho que a redução 
de custos está na cartilha do empre-
sário moderno e consciente que vis-
lumbra a oportunidade de aumentar 
sua produtividade, diminuindo gas-
tos”, afirma. Nesta lista estão medi-
das como comprar maquinário mais 
eficiente, adotar fontes de energia 
renováveis, treinar a mão de obra ou 
investir em tecnologias que evitem a 
depreciação de seus equipamentos e 
máquinas.

Empresa brasileira especializada 
no combate à corrosão pelo método 
de passivação, a Passivar, por exem-
plo, ilustra o uso de novas tecnolo-
gias que evitam a depreciação de 
equipamentos e infraestrutura em 
vários setores da economia, como 
no agronegócio e nas indústrias de 
siderurgia e de celulose. Carro-chefe 
da empresa, o produto Anodo Passi-
var cessa a deterioração do aço em 
bens de produção, dutos ou veículos, 
o que diminui os custos.

As indústrias e o agronegócio, por 
exemplo, convivem com o crônico pro-
blema de acúmulo de resíduos ou mes-
mo de incrustações. A remoção destes 
restos e o reparo em maquinário e 
tubos trazem não somente despesas 
com produtos de limpeza e consumo 
de eletricidade, mas também prejuí-
zos, como a queda de produtividade 
e a depreciação de equipamentos. O 
Anodo Passivar emite micropulsos 
elétricos para gerar uma película pro-
tetora de elétrons que blinda o aço da 
ação destrutiva da corrosão a um cus-
to 65% inferior aos métodos conven-
cionais que usam graxas e químicas.

O DIESEL É O  
PRINCIPAL VILÃO

Ao observar o índice de preços 
ao consumidor amplo (IPCA), pode-
-se pensar que o diesel tenha pouca 
influência nos preços porque as fa-
mílias não têm carro com esse tipo 
de motor mais pesado. No entanto, 
para a atividade produtiva, este com-
bustível é muito mais importante do 
que a gasolina. “Basta olhar a frota de 
transporte de carga e a influência dos 
caminhoneiros. E ainda os tratores e 
máquinas do agronegócio e o trans-
porte público nos grandes centros 
urbanos. Tudo isso é diesel na veia. 
Assim, este combustível é o maior vi-
lão, porque causa uma inflação que a 
gente não percebe mas está no nosso 
dia a dia. Se você vai comprar uma 
couve na feira, o preço dela estará in-
fluenciado pelo frete que a levou até a 
barraca”, concluiu André Braz.

 André Braz, Superintendente Adjunto para Inflação do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV)
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Petrobras é responsável por 
16% do ICMS arrecadado em 
Minas Gerais em 2021
Em todo o país, companhia recolheu R$ 93,5 bilhões 
em impostos estaduais no ano passado

A Petrobras recolheu R$ 11 bi-
lhões de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 
Minas Gerais em 2021, o equivalente 
a 16,5% de tudo o que o Estado ar-
recadou no ano com o imposto e um 
valor 26% maior do que os R$ 8,1 
bilhões recolhidos em 2020. A infor-
mação consta do Relatório Fiscal da 

companhia, divulgado recentemente.

Durante o ano passado, a Petro-
bras recolheu R$ 93,5 bilhões de 
ICMS em todo o país, sendo R$ 61 bi-
lhões como resultado das operações 
inerentes às suas próprias atividades 
comerciais, e R$ 32,5 bilhões na con-
dição de substituta tributária, em que 

a companhia assume o ônus legal e 
responsabilidade de recolher o ICMS 
devido por outros agentes econô-
micos, como distribuidores e reven-
dedores, ao longo da cadeia de co-
mercialização dos combustíveis, até 
o consumidor final. Esse valor total 
representa um aumento de 43% aos 
R$ 65,5 bilhões recolhidos em 2020.
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ArcelorMittal lança novo canal 
de compra direta digital
Além de atingir revendedores e lojistas de materiais de construção em cidades distantes 
de polos urbanos, plataforma oferece oportunidade também para empreendedores

A ArcelorMittal, líder em aços no 
Brasil e no mundo, anuncia o seu mais 
novo canal de compra direta. Trata-se 
de e-commerce do setor de siderur-
gia focado e especializado em lojas de 
materiais de construção. O objetivo 
é que o lojista compre on-line as so-
luções e mais de 500 produtos, sem 
quantidade mínima e com a comodi-
dade de receber em seu endereço e 
parcelar em até 10 vezes sem juros. É 
uma evolução do primeiro e-commer-
ce do setor do aço, lançado de forma 
pioneira em 2015 e que agora atende 
também o B2B. O acesso é obtido por 
meio de um rápido cadastro pelo site  
https://compradireta.arcelormittal.
com.br/login/.

 O novo canal também permite que 
o empreendedor, que tem um peque-
no negócio e conduz sua empresa so-
zinho, com registro de Microempreen-
dedor Individual (MEI) possa realizar 
compras sem sair de casa e em con-
dições diferenciadas: entrega rápida, 
possibilidade de retirada em unidades 
da ArcelorMittal, compras sem quan-
tidade mínima exigida, dentre outras. 

 
A expectativa é que a empresa aten-

da, nos próximos anos, mais de 5 mil lojas 
do ramo da construção no país, aumen-
tando seu market share no segmento. 

 Líder no mercado global de aço, o 
Grupo ArcelorMittal está presente em 

cerca de 60 países e tem como propó-
sito criar aços inteligentes para um 
mundo melhor. No Brasil, a empresa 
tem unidades industriais em seis es-
tados (ES, MG, MS, RJ, SC e SP), além 
de escritórios de representação e co-
mercialização distribuídos em todo o 
país, compondo uma força de trabalho 
de cerca de 16 mil empregados. As 
plantas têm capacidade de produção 
anual de 12,5 milhões de toneladas de 
aço bruto e 7 milhões de toneladas de 
minério de ferro. A empresa atua, ain-
da, em áreas diversificadas como gera-
ção de energia para consumo próprio, 
produção de biorredutor renovável 
(carvão vegetal a partir de florestas de 
eucalipto) e tecnologia da informação.
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Brasil atinge a marca de 5 milhões 
de investidores na Bolsa de Valores 
de São Paulo
Dados da Bolsa de São Paulo apontam crescimento de 21% de dezembro 
de 2021 para janeiro de 2022

  Ser investidor da bolsa de valo-
res do Brasil tornou-se uma realida-
de possível para qualquer um com 
acesso à internet e um CPF válido. De 
acordo com dados da B3 (Bolsa de 
Valores de SP), em janeiro deste ano 
o país atingiu a marca de 5 milhões 
de pessoas investindo em equities na 
Bolsa. As pessoas físicas já represen-
tam 17% do total de recursos inves-
tidos, chegando a um total de R$501 
bilhões no mercado brasileiro. A divi-
são de gênero dos investidores chama 
atenção. Do número total de pessoas 
investindo na Bolsa, 3.8 milhões são 
homens, enquanto apenas 1.2 mi-
lhões são mulheres.

A popularização dos investimen-
tos e as facilidades em aplicar di-
nheiro na Bolsa tem atraído muitos 
investidores não profissionais que 
geralmente decidem investir encora-
jados por influenciadores e especia-
listas em finanças. Alguns preferem 
iniciar suas operações com menos 
dinheiro para evitar riscos.  Os dados 
divulgados pela B3 também apontam 
que os primeiros investimentos das 
pessoas em renda variável estão sen-
do feitos com valores cada vez mais 
baixos. Um movimento que demons-
tra que a Bolsa pode ser acessada 
por tipos diferentes de investidores. 
Em dezembro de 2021, a mediana do 
primeiro investimento foi de R$ 44, o 
menor valor observado desde janeiro 
de 2014.

 De acordo com o investidor pro-
fissional Jonathas Freitas, a falta de 
informação sobre o mercado finan-

ceiro fez com que por muitos anos 
esse tipo de operação fosse reserva-
da apenas para um grupo restrito de 
pessoas, mas que essa realidade mu-
dou: ‘’Alguns anos atrás eu lembro de 
ler uma matéria jornalística, que dizia 
haver mais brasileiros na cadeia do 
que CPF inscritos como investidores 
na bolsa, (O número de investidores 
no Brasil não passava de 600 mil pes-
soas). Muito disso era por conta de 
um longo período de juros reais altos 
e também pela falta de conhecimen-
to sobre o mercado financeiro. Antes, 
saber operar no mercado financeiro, 
parecia um segredo guardado a 7 cha-
ves que somente o pessoal da Faria 
Lima conhecia, porém, hoje vivemos 
na era da informação, onde qual-
quer pessoa pode compartilhar seus 
conhecimentos práticos e ensinar a 
todos, de forma acessível como qual-
quer pessoa pode operar seu próprio 

dinheiro e faturar todos os dias nes-
se mercado’’ disse o especialista que 
é um dos fundadores da TouroClass, 
principal plataforma de streaming de 
conteúdos de educação financeira do 
Brasil com cerca de 70 mil alunos. 

 A era digital, as novas platafor-
mas de conteúdo, as redes sociais e 
a consolidação de influenciadores fi-
nanceiros de prestígio como Thiago 
Nigro, Natalia Arcuri e Carlos Magno 
foram fatores decisivos para que tan-
tos novos investidores surgissem. De 
dezembro de 2021 para janeiro de 
2022 houve um aumento de 27,1% 
de brasileiros investindo e as expec-
tativas são de que estes índices sejam 
ainda maiores neste ano, o que pode 
colocar o Brasil no topo da lista de 
países com maior número de investi-
dores ativos. O país ocupa atualmente 
a terceira posição. 
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Rede Mater Dei anuncia aquisição 
de mais um hospital em Uberlândia
Instituição adquiriu participação de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara

A Rede Mater Dei anunciou no 
dia 02 de março último, a aquisição 
de participação representativa entre 
75% e 80% do Hospital e Maternida-
de Santa Clara Ltda (HSC), em Uber-
lândia - MG.

Inaugurado em 1949, o HSC é um 
hospital geral de alta complexidade 
que conta com mais de 40 especia-
lidades. Reconhecido como um dos 
hospitais mais tradicionais de Uber-
lândia, o HSC possui uma ampla gama 
de credenciamentos e acreditações, 
como Qmentum e ONA III.  “Estamos 
dando prosseguimento à nossa estra-
tégia de fortalecer a marca Mater Dei 
em Uberlândia, consolidando a nossa 
atuação que foi iniciada com a aquisi-
ção do Hospital Santa Genoveva e do 
Centro de Diagnóstico por Imagem 
(CDI)”, afirma Henrique Salvador, pre-
sidente da Rede Mater Dei. “Com mais 

esse movimento, podemos fortalecer 
nosso hub de assistência médico-hos-
pitalar de alta qualidade na região do 
Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, 
aumentando nossa presença e siner-
gia regional, uma vez que também se 
soma a essa estratégia a recente aqui-
sição do Hospital Premium, em Goiâ-
nia”, adiciona o executivo.  

O Enterprise Value da Operação 
para 100% do HSC, incluindo o imó-
vel, é de R$ 234 milhões, do qual será 
descontado o endividamento líquido, 
implicando um múltiplo implícito de 
R$ 1,35 milhão por leito. A receita lí-
quida do HSC nos doze meses encerra-
dos em outubro de 2021 foi de R$ 137 
milhões. O fechamento da Operação 
está sujeito à aprovação pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE). O Mater Dei foi assessorado 
pela Inspire Capital Partners, Azevedo 

Sette Advogados e Baker Tilly. 
 
A rede de saúde Mater Dei com-

pletou 41 anos de fundação, tendo o 
paciente no centro de tudo e ancora-
da em três princípios: inteligência e 
humanização como pilares do aten-
dimento; tecnologia como apoio da 
excelência; e solidez das governanças 
clínica e corporativa. São as seguintes 
as unidades de saúde: 

Minas Gerais: Hospital Mater Dei 
Santo Agostinho, Hospital Mater Dei 
Contorno, Hospital Mater Dei Betim-
-Contagem, Hospital Santa Genoveva 
e CDI Imagem*  

Bahia: Hospital Mater Dei Salva-
dor (inauguração em breve) e Hospi-
tal EMEC* 

Goiás: Hospital Premium*  
Pará: Hospital Porto Dias 

* Sujeito ao closing 
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O Grupo Patrimar tem apresen-
tado crescimento robusto há 5 anos 
no segmento do mercado imobiliário, 
atingindo em 2021 o seu melhor ano 
da história. Esse forte crescimento, 
principalmente, no último ano pode ser 
confirmado pelos resultados do 4º tri-
mestre de 2021 (4T21) e anual (2021) 
da Companhia que foram divulgados 
recentemente. 

O documento registra dados posi-
tivos em relação à receita líquida e ao 
lucro líquido no ano de 2021, que equi-
valem a R$ 882,2 milhões e R$ 154,8 mi-
lhões respectivamente. O valor em caixa 
supera o valor total das dívidas em R$ 
32,7 milhões, com forte geração de caixa 
no ano – R$ 71 milhões, sendo o quin-
to ano consecutivo de geração de caixa, 
contando ainda com um saldo de car-
teira de recebíveis que supera R$ 1,0 bi-
lhão. “Os números mostram que somos 
uma empresa sólida, disciplinada e em 
crescimento”, afirma Felipe Enck Gon-
çalves, diretor de Finanças e Relações 
com Investidores do Grupo Patrimar.    

Assim como nos trimestres anterio-
res, o número de lançamentos se man-
teve em crescimento. Foram R$ 623,7 
milhões em lançamentos no 4T21, nú-
mero 18,2% superior ao mesmo perío-
do de 2020. No acumulado do ano esse 
número é ainda maior, alcançando R$ 
1,26 bilhão e expressivo aumento de 
72,1% sobre o ano de 2020.   

As vendas líquidas contratadas 
também registraram recorde. O indica-
dor fechou em R$ 472,1 milhões, valor 
193,7% superior que o último trimestre 
de 2020. No ano encerrado de 2021, a 

companhia registrou R$ 988,3 milhões 
e um expressivo crescimento de 81,0% 
também em comparação com 2020.   

Em 2021, o retorno sobre o capi-
tal (ROE) foi de 24,9%, sendo 31,0% 
apenas no 4º trimestre do ano, um 
dos maiores da indústria. Já o banco 
de terrenos da companhia, também 
chamado de landbank, fechou o ano 

de 2021 em R$ 9,35 bilhões, um cres-
cimento de 29,4% em relação a 2020.   

“Hoje somos uma empresa prepa-
rada para crescer e estamos muito con-
tentes com os recordes e resultados de 
2021. Com certeza, esse ano de 2022 
promete ser ainda mais especial e im-
portante para a nossa Companhia”, con-
clui Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.

Grupo Patrimar registra melhor ano 
da história da companhia 
Receita e lucro líquidos são indicadores de destaque de 2021; os lançamentos e as 
vendas líquidas contratadas também atingiram recordes durante o período   

XXVI RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2022
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Cooperados da Unimed-BH elegem 
nova diretoria
Frederico José Amedee Peret será o novo presidente

A Unimed-BH elegeu nesta terça-
-feira, 08/03, sua nova Diretoria, Con-
selhos de Administração, Técnico-so-
cietário e Fiscal. O médico cooperado, 
Frederico José Amedee Peret, foi es-
colhido para liderar a Unimed-BH 
pelos próximos quatro anos e contou 
com o apoio da atual Diretoria no pro-
cesso eleitoral. Ao seu lado na gestão 
estarão os médicos cooperados Eudes 
Arantes Magalhães, Garibalde Morto-
za Júnior, Geraldo Teixeira Botrel e 
Maria das Mercês Quintão Froés.  

“Mais uma vez, de maneira de-
mocrática, a maioria dos médicos co-
operados elegeu a nova diretoria da 
Unimed-BH. Agradeço a confiança e 
reforço que em nossa gestão vamos 
continuar honrando o compromisso 
de valorizar o trabalho médico e ofere-
cer a melhor assistência à saúde para 
os nossos clientes, fazendo valer a 
nossa vocação para cuidar de pessoas. 

Com experiência e dedicação, espera-
mos manter os ótimos resultados con-
quistados nos últimos anos”, afirma 
Frederico que, a partir de maio, estará 
à frente da gestão. A Unimed-BH atua 
em 34 municípios mineiros, reúne cer-
ca de 5.300 médicos cooperados, mais 
de 5 mil colaboradores e atende a mais 
de 1,4 milhão de clientes.

PROCESSO

A eleição desta terça-feira contou 
com 30 pontos de votação na região 
metropolitana de Belo Horizonte. Ao 
todo, foram registrados 4.395 votos 
válidos. O resultado da apuração foi 
anunciado na Assembleia Geral Ordi-
nária da Unimed-BH, que reuniu coo-
perados para deliberações importan-
tes e para apresentação da prestação 
de contas do exercício de 2021. 

O novo diretor-presidente da 

Unimed-BH, Frederico José Amedee 
Peret, é ginecologista e obstetra, 
formou-se pela Faculdade de Medi-
cina de Barbacena, possui Residência 
Médica em Ginecologia e Obstetrícia 
pelo Hospital do IPSEMG (Instituto 
de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais), e é Mestre 
em Medicina pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG). Na área 
de gestão, possui MBA em Gestão 
de Serviços de Saúde pela Fundação 
Getúlio Vargas, além de capacitação 
em Liderança de Cooperativas pela 
Fundação Dom Cabral e Sistema 
OCEMG. Atuou no serviço público 
até 2014 como obstetra na rede FHE-
MIG (Maternidade Odete Valadares), 
onde também teve oportunidades na 
gestão hospitalar. De 2018 a 2021, 
ocupou o cargo de Superintendente 
da Maternidade Unimed – Unidade 
Grajaú e atualmente é presidente do 
Conselho Fiscal do Sicoob Credicom.
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Fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora 
inova em sustentabilidade ambiental
Área de decapagem, processo de apoio à pintura de cabinas de caminhões, 
utiliza energia solar, captação de água da chuva, tratamento e reuso de 
água, além do coprocessamento de resíduos. “Prédio Verde” reduz o consumo 
de energia elétrica e água, além de evitar a emissão de CO2 na atmosfera. 
Iniciativa segue os princípios ESG globais Daimler Truck aplicados na 
Mercedes-Benz do Brasil

A fábrica da Mercedes-Benz do 
Brasil em Juiz de Fora (MG) – onde 
são produzidas as cabinas de todos 
modelos de caminhões da marca - Ac-
celo, Atego, Axor, Novo Actros e Arocs 
– é a primeira planta da empresa no 
país a concentrar um conjunto de 
ações de sustentabilidade ambiental 
numa única área. Este “Prédio Verde”, 
que abriga a decapagem de meios de 
produção empregados no processo 
de pintura de cabinas, utiliza ener-
gia solar, captação de água da chuva, 
tratamento e reuso de água, além de 
coprocessamento de resíduos.

“Essa nova unidade de decapa-
gem, que fica ao lado do prédio de 

pintura, já nos traz ganhos impactan-
tes de proteção ao meio ambiente e 
de economia de custos com energia 
elétrica e inúmeros ganhos ambien-
tais”, afirma Herick Borges, gerente 
sênior de Produção de Cabinas da 
Mercedes-Benz do Brasil em Juiz de 
Fora. “Com as medidas adotadas, o 
Prédio Verde reduz significativamen-
te o consumo de energia elétrica e de 
água, além de evitar a emissão de CO2 
na atmosfera”.

Esse prédio ecológico, que se tor-
nou destaque nas ações de meio am-
biente entre todas as fábricas do Grupo 
Daimler Truck, realiza a decapagem 
química, ou seja, a limpeza de dispositi-

vos de produção, como travessas, skids 
e suportes, que são utilizados na movi-
mentação de cabinas na linha de pintu-
ra e que ficam cobertos por camadas de 
tinta, precisando ser limpos periodica-
mente. São 500 metros quadrados de 
área construída, dividida em processo 
de decapagem, armazenamento de dis-
positivos, oficina de gabaritagem, vesti-
ário e sala de apoio.

O processo de decapagem química 
da fábrica de Juiz de Fora conta com 
um tanque de 8.000 litros de decapan-
te de tinta aquecido a 80°C e também 
com uma área para jateamento de pe-
ças que utiliza água de reuso, capta-
da da chuva depois do tratamento de 
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efluentes. Com capacidade de armaze-
namento de 15.000 litros de água de 
chuva, a estação de reaproveitamento 
trata 4.000 litros de efluentes por dia, 
permitindo que 100% dessa água re-
torne ao processo.

Outro importante destaque do 
Prédio Verde é a captação de energia 
solar. A área dispõe de placas de ener-
gia fotovoltaica capazes de produzir 
uma potência de 10.000 kwh/mês, 
que são suficientes para manter todo 
o prédio em funcionamento e ainda 
fornecer parte da energia excedente 
para outras áreas da fábrica. Insta-
ladas no telhado, cobrindo uma área 
de 473 m², as células fotovoltaicas 
geram uma economia de R$ 8 mil por 
mês em energia elétrica.

Na lavagem dos dispositivos de 
pintura é usado um solvente químico 
homologado de acordo com a legisla-
ção ambiental que é utilizado para re-
mover a tinta, de forma em que o úni-
co resíduo gerado no processo seja a 
própria tinta processada. Esse resíduo 
é vendido para outras empresas, e ser-
ve como fonte de geração de energia 
por meio da sua queima, e até as cin-
zas desse processo são adicionadas ao 
cimento, agregando valor ao resíduo e 
sem geração de impacto ao meio am-
biente. Trata-se do coprocessamento, 
tecnologia que utiliza resíduos indus-
triais e urbanos como combustíveis 
alternativos na fabricação de vários 
produtos, como o cimento.

INICIATIVA SEGUE OS PRINCÍPIOS 
ESG DA MERCEDES-BENZ DO 
BRASIL

“O conceito de Prédio Verde segue 
a nossa estratégia ESG no País, que se 
apoia nos pilares Meio Ambiente, So-
cial e Governança e está alinhada aos 
mesmos princípios adotados em todo 
o mundo pela Daimler Truck”, destaca 
Achim Puchert, presidente da Merce-
des-Benz do Brasil & CEO América 
Latina. “Esse compromisso vai além 
de nosso corebusiness de produzir 
caminhões e ônibus e desenvolver 

serviços. A Mercedes-Benz segue fir-
me no propósito de mover o mundo, 
reforçando o compromisso de con-
tribuir com o desenvolvimento da 
sociedade em que está inserida, ga-
rantindo qualidade de vida, recursos 
naturais e segurança para um futuro 
mais sustentável. Isso vai muito além 
do nosso olhar para a produção, o 
desenvolvimento de tecnologias ino-
vadoras e compatibilidade ambiental, 
o que já fazemos e entregamos com 
excelência aos nossos clientes. Essa 
transparência compartilha tantos os 
nossos avanços e aspirações quanto 
o nosso olhar mais atento a todos os 
componentes de um futuro responsá-
vel e sustentável para todos”, comple-
ta Achim Puchert.

CAMINHOS PARA 
O NOVO MUNDO

Em outra importante etapa das 
ações ambientais em suas unidades 
no País, a Mercedes-Benz do Brasil 
atingiu, recentemente, o nível “Aterro 
Zero” em sua fábrica de São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista. Adotan-
do a solução do coprocessamento, a 
Empresa deixa de enviar 800 tonela-
das de resíduos por ano para aterro 
sanitário, contribuindo assim para a 
proteção do meio ambiente e para o 
desenvolvimento social.

O Prédio Verde da fábrica de Juiz 
de Fora e o Aterro Zero da planta de 
São Bernardo do Campo seguem os 
conceitos da iniciativa “Caminhos 
para o Novo Mundo”, que visa divul-
gar ações da Empresa e engajar co-
laboradores e parceiros rumo a um 
futuro sustentável para todos que 
movem o mundo. No site institucional 
da Mercedes-Benz no Brasil foi cria-
da uma página que reúne ações em 
andamento, reforçando os pilares da 
sustentabilidade praticados global-
mente pela Daimler Truck, alinhados 
com os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da ONU, como 
redução de emissões, mobilidade e 
qualidade de vida para as cidades, se-
gurança no trânsito, respeito aos di-

reitos humanos e economia circular.

Presente no País há 65 anos, a 
Mercedes-Benz do Brasil é a maior fa-
bricante e exportadora de caminhões e 
ônibus da América Latina. É também lí-
der no desenvolvimento de tecnologias 
para o transporte de cargas e de pas-
sageiros. A Empresa possui unidades 
de produção de caminhões, de chas-
sis de ônibus e de agregados em São 
Bernardo do Campo (SP) e de cabinas 
de caminhões em Juiz de Fora (MG), 
além da unidade de Peças e Serviços 
ao Cliente, Logística de Peças e Global 
Training em Campinas (SP). Em 2018, 
a Companhia inaugurou a primeira li-
nha de caminhões no conceito 4.0 do 
País e lançou seu Campo de Provas, o 
maior do hemisfério sul para veículos 
comerciais. Em 2019, em segunda fase 
da Indústria 4.0, a Empresa iniciou as 
operações em uma nova linha de cabi-
nas e lançou o Novo Actros, caminhão 
mais inteligente, conectado, eficiente e 
seguro do País. Em 2020, foi a vez de 
inaugurar a fábrica 4.0 de chassis de 
ônibus. Em 2021, foi apresentado o 
primeiro veículo elétrico da Mercedes-
-Benz no Brasil - o chassi de ônibus 
urbano eO500U, além de mais lança-
mentos, como o extrapesado Arocs, 
caminhão destinado à mineração e 
construção civil pesada. Dando conti-
nuidade aos investimentos, a Empresa 
está implementando aporte de R$ 2,4 
bilhões entre 2018 e 2022 no Brasil. 

O portfólio de caminhões inclui 
os modelos leves, médios, semipe-
sados e pesados que são utilizados 
para transporte de longa distância, 
assim como serviços de distribuição 
e canteiros de obras. A marca possui 
também veículos especiais usados 
principalmente no setor público e 
de serviços técnicos específicos. A 
gama de produtos de ônibus, por ou-
tro lado, abrange o segmento urbano, 
escolar, rodoviário, turismo e a fabri-
cação de chassis de ônibus. Além da 
venda de veículos comerciais novos 
e usados, a empresa também oferece 
serviços de pós-venda e soluções de 
conectividade.
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Hospital Felício Rocho está entre 
os 20 melhores do Brasil

A revista norte-americana 
Newsweek publicou um ranking des-
tacando os melhores hospitais bra-
sileiros em 2021 e o Hospital Felício 
Rocho, de Belo Horizonte, figurou na 
20ª posição da lista. O destaque veio 
a partir do bom desempenho da ins-
tituição, especialmente no enfrenta-
mento referência da Covid-19 ao lon-
go da pandemia.

Conforme a Newsweek esclare-
ceu, o levantamento considera 2.200 
hospitais distribuídos em 27 países. 
No Brasil, são 196 unidades avalia-
das. Entre estes, o Hospital Felício Ro-
cho ocupou a posição de número 21 
da listagem. A seleção da Newsweek 
leva em consideração a capacidade 
dos hospitais de se adaptarem aos no-
vos desafios e a habilidade de lideran-

ça diante de situações relevantes para 
o contexto da saúde universal.

Este ranking é publicado anual-
mente desde 2020 pela revista. Des-
de o início, o Hospital Felício Rocho 
está entre as instituições de desta-
que. Em 2021 ocupava a 21ª coloca-
ção. Hoje, melhorou uma posição e 
está na 20ª.
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CBMM obteve lucro recorde em 
2021, equivalente a 2,13 vezes o 
seu patrimônio líquido
O aumento de 10% no preço do nióbio refletiu no extraodinário lucro 
da empresa no ano passado 

A CBMM – Cia. Brasileira de Me-
talurgia e Mineração publicou o seu 
balanço e demonstração de resulta-
dos do exercício de 2021 no dia 04 de 
março último. Em um ano considera-
do de retomada de produção na side-
rurgia e de aumento da demanda do 
setor aeroespacial, a empresa relatou 
crescimento de 64% na receita líquida 
operacional em 2021 ante o ano an-

terior, somando R$ 11,4 bilhões. Com 
esse excepcional desempenho posi-
tivo, o lucro líquido da empresa, que 
tem sede em Araxá, no Alto Paranaíba, 
atingiu R$ 4,5 bilhões, equivalente a 
uma expansão de 78% na mesma base 
de comparação. O lucro líquido apura-
do é equivalente a 2,13 vezes o valor 
do patrimônio líquido da empresa re-
gistrado no final de 2020.

Os resultados do ano passado são 
considerados recordes e foram integral-
mente distribuídos aos acionistas, após 
uma parcela de R$ 1,5 bilhão ter sido des-
tinada à Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig), a 
título de remuneração contratual ao Es-
tado de Minas Gerais por sua participa-
ção na extração do nióbio, uma vez que 
detém 50% das jazidas exploradas.
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As exportações representaram 
quase a totalidade das vendas da 
CBMM e representaram 95,2% do to-
tal.  O Imposto de Renda pago em de-
corrência do lucro apurado totalizou 
R$ 3,218 bilhões.

O desempenho de 2021 pode ser 
considerado o melhor já alcançado do 
ponto de vista financeiro da empresa, 
que desde 1960 atua com a extração 
de nióbio e a produção de insumos 
advindos desse tipo de minério, como 
ressaltou o CEO da empresa, Eduardo 
Ribeiro. O executivo acrescentou que 
o ano de 2021 não superou apenas os 
números do mercado, já que o pico do 
nióbio ocorreu em 2019, ano anterior 
à pandemia da Covid-19. 

A excelente performance da em-
presa também está devidamente de-
monstrada por meio do lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e 
amortização da empresa – conheci-
da por (Lajida) ou Ebitda, que somou 
R$ 7,6 bilhões no ano passado, valor 
47% superior ao registrado em 2020. 

A empresa não publica nem conta 
com auditores externos para a elabo-
ração de pareceres sobre o seu ba-
lanço e demonstração de resultados, 
bem como não divulga o demons-
trativo do Valor Adicionado e outras 
questões mais amplas comuns às 
empresas de porte similar, cabendo 
destacar que não está obrigada legal-
mente a fazê-las.

FATORES

A CBMM atribui os resultados po-
sitivos do ano passado, além da ques-
tão da retomada e forte crescimento 
da economia mundial a fatores como 
o aumento do preço do nióbio, em 
cerca de 10% em 2021 e os esforços 
pela descarbonização que pautam a 
agenda de empresas. O fator surpre-
sa, segundo Eduardo Ribeiro, foi a 
demanda mais aquecida do que o es-
perado do mercado de aeronaves, já 
que o mesmo se manteve com a frota 
fortemente parada no primeiro ano 

de pandemia e teve uma recuperação 
além daquela projetada pela CBMM 
em seu planejamento. 

“O preço do nióbio é determina-
do pela oferta e demanda. E, no ano 
passado, foi observado esse aumento. 
Mas todo esse movimento para dimi-
nuir a pegada de carbono e que envol-
ve a geração de energia elétrica limpa 
ou verde passa pelo armazenamento. 
Para se utilizar bem a energia elétri-
ca, é preciso armazenar quando não 
há consumo. O nióbio e os produtos 
dele têm papel fundamental para o 
desenvolvimento de baterias cada vez 
melhores”, afirmou Ribeiro. 

Vale ressaltar, porém, que 90% 
do nióbio e produtos comercializados 
pela CBMM são destinados à indús-
tria siderúrgica, sendo que os 10% 
restantes são incorporados às indús-
trias aeroespaciais, de mobilidade, 
elétrica e de tecnologia para equipa-
mentos hospitalares.

PRODUÇÃO FÍSICA E FUTURO

A CBMM vendeu 85 mil toneladas 
de nióbio no ano passado. O incre-
mento foi de 17% quando comparado 
ao exercício anterior. Segundo dados 
da empresa, a China continua sendo o 
principal mercado e responsável pela 
absorção de 40% do volume de ven-
das e do material produzido. Japão, 
Coreia do Sul e Índia representaram 
uma fatia de 22% do mercado, acom-
panhados pelos países europeus 
(19%). No somatório, as Américas, 
principalmente EUA e Brasil, totali-
zaram 14% do mercado da empresa. 
Por fim, o Oriente Médio e a África re-
presentaram os 5% restantes.

A CBMM almeja, para 2030, que a 
empresa obtenha o dobro dos resulta-
dos de 2021. Para este ano, as expec-
tativas também podem ser considera-
das otimistas. “O nosso crescimento 
em 2022 deve ser de 20% a 30% e o 
projetamos principalmente na side-
rurgia, em aço para a construção civil. 
Produtos na área médica e também 

espaciais devem ter crescimento. E 
o que a gente vê é que vamos crescer 
em todos os segmentos nos próximos 
anos, mas o que vai crescer mais é em 
relação às bateria elétricas”, apontou 
Eduardo Ribeiro. 

PESQUISA E TECNOLOGIA

Em busca de suprir as necessida-
des do mercado de baterias, o CEO da 
CBMM afirmou que, hoje, a empresa 
está concentrando esforços no desen-
volvimento de óxidos e na mistura de 
nióbio, componentes fundamentais 
para as baterias elétricas. Neste mo-
mento, a empresa segue em fases de 
testes para avançar na cadeia de su-
primentos do mercado de baterias, 
movimento que, segundo Ribeiro, é 
uma forma de também agregar mais 
valor a Minas Gerais. Ele descartou, 
no entanto, a produção direta de ba-
terias pela empresa. 

Para que o mercado possa tornar 
as baterias cada vez mais seguras, pro-
dutivas e rápidas, a empresa investe em 
startups para a aceleração do desenvol-
vimento de tecnologias para o equipa-
mento. Em 2021, o volume de vendas 
de produtos de nióbio destinado ao 
atendimento ao mercado de baterias 
foi de 50 toneladas. Já para 2022, a ex-
pectativa é que o número seja 10 vezes 
maior, alcançando 500 toneladas. 

A EMPRESA

A Companhia Brasileira de Me-
talurgia e Mineração (CBMM) é uma 
empresa privada brasileira de mine-
ração, metalurgia e tecnologia líder 
mundial em seu campo de atuação, 
com sede em Araxá, no estado de Mi-
nas Gerais, que tem como foco o de-
senvolvimento de tecnologias e pro-
dutos do nióbio. Fundada em 1955, 
é controlada desde 1965 pela família 
Moreira Salles, ex-proprietária do an-
tigo conglomerado Unibanco, e prin-
cipais acionistas individuais do atual 
Itau-Unibanco. Desde 2011 a compa-
nhia tem também participação acio-
nária de investidores chineses (15%) 
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e de um consórcio de empresas japo-
nesas e sul-coreanas (15%).

A família Moreira Salles é acio-
nista majoritária e controladora da 
CBMM desde 1965. O controle da 
companhia se dá 30% através do Gru-
po Moreira Salles e 40% através do 
family office Brasil Warrant Gestão de 
Investimentos (BWGI), que perten-
ce integralmente aos quatro irmãos 
Fernando, Pedro, João e Walter, totali-
zando 70% do controle da CBMM em 
posse da família.

 
Em 2011 um consórcio de empre-

sas, privadas e governamentais, do 
Japão e da Coreia do Sul adquiriram 
15% de participação da CBMM. Sen-
do constituída uma empresa para fins 
especiais (SPC) sul-coreana com 5%, 
formada pela POSCO e National Pen-
sion Service (NPS). E duas empresas 
para fins especiais (SPC) japonesas 
com 10%, formadas pela JFE Steel 
Corporation (JFE), Nippon Steel Cor-
poration (NSC), Sojitz Corporation 
(Sojitz) e Japan Oil, Gas and Metals 
National Corporation (JOGMEC).

 
Ainda em 2011, um grupo de em-

presas chinesas formadas pela Citic 
Group, Anshan Iron & Steel Group Cor-
poration, Baosteel Group Corporation, 
Shougang Corporation e Taiyuan Iron 
& Steel Group adquiriram também 
15% de participação da CBMM.

 
A Codemig, empresa estatal mi-

neira que detém um direito mineral 
de pirocloro em Araxá, recebe 25% 
do lucro líquido de toda a operação 
de comercialização do nióbio já in-
dustrializado, incluindo 25% do lucro 
líquido das subsidiárias na Suíça, nos 
Estados Unidos, nos Países Baixos e 
em Singapura.

Os produtos de nióbio da CBMM 
são vendidos para mais de 50 paí-
ses. A companhia tem a sede admi-
nistrativa e corporativa de vendas, 
finanças, tecnologia, comunicação e 
marketing em São Paulo, subsidiárias 
e escritórios de vendas na região de 

Pittsburgh (principal centro da side-
rurgia norte-americana), Amsterdã, 
Shanghai, Pequim e Singapura, além 
de centros logísticos e distribuidores 
na Suécia, Espanha, Itália, Canadá, 
Índia e Japão. A CBMM também tem 
uma subsidiária de tecnologia em Ge-
nebra, a CBMM Technology Suisse.

A Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Gerais (Co-
demig) participa da exploração do 
nióbio, por meio da parceria com a 
Companhia Brasileira de Metalurgia 
e Mineração (CBMM). A Codemig e 
a CBMM são sócias na Companhia 
Mineradora do Pirocloro de Araxá 
(Comipa) para lavrar o minério das 
minas do Barreiro, no município mi-
neiro de Araxá, formada pelos direi-
tos minerários das duas acionistas.

Ambas as empresas (Codemig e 
CBMM) também são sócias em uma 
Sociedade em Conta de Participação 
(SCP), em que a CBMM é a sócia os-
tensiva. A Codemig é remunerada na 
SCP em 25% do resultado gerado na 
operação da cadeia de valor do nióbio. 
No âmbito da parceria, a Codemig e a 
CBMM arrendam suas minas à Comipa, 
responsável pela extração mineral e 
por gerenciar as jazidas. A Comipa ven-
de o minério à CBMM, que industrializa 
e comercializa o nióbio, repassando à 
Codemig 25% do lucro líquido obtido.

O acordo com a CBMM foi iniciado 
em 1973, confirmado em 2002  - sendo 
válido até 2032. A Codemge é acionista 
majoritária da Codemig, usufruindo da 

participação desta na SCP — a Codemge 
tem 51% de participação na Codemig, e 
o Estado de Minas Gerais tem 49%. 

O NIÓBIO

Usado principalmente em ligas 
metálicas e em aços especiais, o ni-
óbio confere aos compostos impor-
tantes propriedades, permitindo seu 
emprego na fabricação de turbinas de 
aeronaves, automóveis, de tubulações 
de gás sob alta pressão, placas para 
plataformas marítimas, pontes, via-
dutos e edifícios.

Outras aplicações incluem a fabri-
cação de vidros e de cerâmicas espe-
ciais, usadas em receptores de televisão 
e outros equipamentos; a produção de 
catalisadores químicos; usos em apa-
relhos de medicina diagnóstica, e até 
mesmo em aceleradores de partículas 
de alta energia. Novas ligas e compos-
tos que utilizam o nióbio seguem sendo 
desenvolvidas, o que deve ampliar o 
leque de aplicações do elemento e au-
mentar a demanda por sua extração.

O nióbio produzido em Araxá res-
ponde, aproximadamente, por 75% 
de toda a produção mundial – são cer-
ca de 70 mil toneladas/ano de ferro-
nióbio, principal liga do metal. Manti-
dos os ritmos atuais de produção, as 
reservas minerais serão suficientes 
por mais de cem anos.
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BDMG se consolida como banco de impacto 
para o desenvolvimento sustentável
Resultados de 2021 demonstram que a instituição se torna mais forte, 
para apoiar a economia do estado e gerar benefícios para os mineiros

O Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A. - BDMG avançou 
ainda mais em seu processo de con-
solidação como banco de impacto, 
ao encerrar 2021 com a presença em 
793 dos 853 municípios do estado 
(93% do total), e levando suporte a 
quase 5 mil clientes privados e públi-
cos. “O impacto da atuação do Banco 
na economia mineira no ano é estima-
do em R$745 milhões, com geração 
de 21.900 empregos”, afirma o Presi-
dente do BDMG, Marcelo Bomfim.

 
No balanço consolidado de 2021, 

divulgado nesta terça-feira, 29 de 
março, o BDMG informa que desem-
bolsou no ano quase R$2 bilhões 
(R$1.929.700.000), elevando o total 
de financiamentos realizados no perí-
odo de pandemia para R$4,6 bilhões 
injetados na economia do estado, 
uma significativa contribuição para a 
recuperação e superação do cenário 
adverso gerado pela COVID-19.

 
EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ

Marcelo Bomfim ressalta que o 
Banco opera, em 2022, com resultados 
e um nível de eficiência que oferecem 
base sólida no apoio ao desenvolvi-
mento sustentável de Minas. Em 2021, 
o Banco registrou lucro recorrente de 
R$142 milhões, como resultado da 
ampliação da sua carteira de clientes 
no ano anterior, aliada à gestão de pro-
visões, controle de inadimplência e re-
cuperação de créditos, além do efeito 
de indexadores econômicos.

 
“A importância do resultado robus-

to é a manutenção das linhas de impac-

to em condições diferenciadas”, afirma 
o Presidente, referindo-se às taxas 
praticadas para segmentos como o das 
micro e pequenas empresas (MPEs), 
fundamentais para geração de desen-
volvimento e valor para a sociedade 
mineira. “Dos 4.918 clientes atendidos 
em 2021, 92% são micro e pequenas 
empresas”, destaca Marcelo Bomfim.

 
Um dos motores da economia 

de Minas, o Agronegócio contou, em 
2021, com 49% dos recursos desem-
bolsados pelo BDMG, num total de 
R$949,9 milhões em financiamentos 
realizados, principalmente, por meio 
de linhas que utilizam recursos pro-
venientes da emissão de títulos de 
LCA – Letras de Crédito do Agronegó-
cio, do Funcafé e BNDES.

 
MUNICÍPIOS E ODS EM DESTAQUE

A atenção direta aos municípios 
também mereceu destaque. Ao longo 

do ano, foram desembolsados R$91,8 
milhões, para projetos de 203 muni-
cípios, sendo 93% do volume total 
alinhado a pelo menos um ODS – Ob-
jetivo de Desenvolvimento Susten-
tável. Além disso, foram realizados 
contratos com 261 municípios que 
somaram R$387 milhões. Desse valor, 
46% serão destinados a 145 municí-
pios com IDH menor que a média do 
estado, com taxas reduzidas.

 
O volume desembolsado para pro-

jetos de eficiência energética e energia 
renovável foi 52% superior ao regis-
trado em 2020, totalizando R$169 
milhões. Os projetos de energia reno-
vável para energia solar fotovoltaica 
(geração distribuída e autoconsumo) 
e hidrelétricas de pequeno porte al-
cançaram o montante de R$123,6 mi-
lhões, 26% superior a 2020. Do mon-
tante desembolsado para a geração 
de energia solar fotovoltaica, 44% se 
destinaram ao Norte de Minas.
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Setor empresarial cresce em Minas Gerais
Usuários elogiam os avanços da Jucemg e também a qualidade 
de atendimento da equipe da autarquia

O ano de 2021 foi marcado no 
setor empresarial de Minas Gerais 
como um dos mais positivos em ter-
mos de crescimento de empresas re-
gistradas no Estado. O índice chegou 
a 34,08%, quando comparado a 2020. 
Belo Horizonte liderou o número de 
empreendimentos abertos em Mi-
nas, com 18.595 constituições, 33,5% 
a mais em relação ao ano anterior. 
Outro destaque foi o tempo médio 
de abertura, que vem diminuindo de 
maneira significativa.

Segundo dados do Governo Fede-
ral, em média, o tempo para a forma-
lização de um empreendimento no 
Estado é de um dia e 15 horas, o que 
inclui todas as etapas prévias (viabili-
dade e documento básico de entrada) 
e registro da documentação com libe-

ração imediata do CNPJ.

Estes números revelam os bons 
resultados que a Jucemg tem alcança-
do com a redução de custos e os in-
vestimentos em tecnologia. E também 
mostram que o empenho dos servido-
res e servidoras no atendimento das 
demandas dos usuários tem sido fun-
damental na qualidade dos serviços 
prestados pela autarquia. 

Nos últimos meses, os canais de 
atendimento da Jucemg – como o “Fale 
com o Presidente” - têm recebido inú-
meras manifestações de empresários, 
contadores e advogados, que fazem 
questão de ressaltar a presteza e cor-
dialidade dos servidores e servidoras 
da Junta. O advogado Eduardo Teixei-
ra de Araújo encaminhou a seguinte 

mensagem: “Agradecemos à Jucemg 
pela presteza e profissionalismo diu-
turno.” Já Geraldo Horta de Andrade 
fez questão de elogiar o site da Junta 
ao dizer que o “sistema é bem útil e 
o passo a passo autoexplicativo. O re-
torno da validação do cadastro ocor-
reu no mesmo dia e em questão de 
horas o sistema foi liberado.”

Alguns usuários fazem questão 
de dirigir os elogios diretamente 
para o servidor ou servidora  que o 
atendeu, como é o caso do contador 
Welliton César Ferreira que escreveu: 
“Gostaria de elogiar o atendimento 
da atendente Erika Vieira pelo chat 
da Jucemg. Há 20 anos trabalhando 
com contabilidade, nunca tinha sido 
tão bem atendido por um atenden-
te: educação, gentileza, vontade de 
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resolver e de ajudar. Ela me atendeu 
muito bem e resolveu meu problema. 
Parabéns pela colaboradora. Muito 
competente!”. O também contador 
Carlos Augusto, de Cataguases, man-
dou esta mensagem: “Bom dia senhor 
presidente.

Gostaria de deixar aqui meus elo-
gios ao atendimento pela atendente 
no chat Érica Sacramento, que foi de 
uma educação e atenção ímpar. Tenho 
por mim que, se fazemos críticas, te-
mos que fazer elogios também. Nós, 
contadores do interior, precisamos de 
atendimento deste jeito, nos ajuda e 

muito. Parabéns a ela e a vocês.".

Fernanda Carla Duarte Brandão 
Zioto também registrou a sua satis-
fação com o atendimento pelo chat: 
“Gostaria de parabenizar a todos os 
atendentes do chat, muito simpáti-
cos e prestativos. São exemplos de 
funcionários que deveriam existir em 
nosso Brasil. Em especial, gostaria de 
parabenizar a atendente Érica Sacra-
mento por ter se dedicado com tan-
ta presteza para solucionar a minha 
solicitação. Funcionária exemplar 
que merece o meu reconhecimento. 
Parabéns à Junta Comercial de Minas 

Gerais. Vocês são um exemplo de ór-
gão que realmente se importa com o 
contribuinte e os cidadãos. Que Deus 
abençoe a todos!".

Importante também destacar 
que, desde o dia 18 de fevereiro, o 
atendimento da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais aos usuários 
pelos canais informados no site da 
autarquia passou a ser feito das 8 ho-
ras às 17 horas. Com esta medida, a 
Jucemg ampliou em mais uma hora 
diária o seu atendimento online, pro-
porcionando mais qualidade aos seus 
serviços.
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VEM AÍ A 27ª EDIÇÃO | MARCAS DE SUCESSO
MERCADOCOMUM | MINAS GERAIS 

Top of Mind 2022

MercadoComum estará, em bre-
ve, anunciando os vencedores do 
27º Prêmio Top of Mind – Marcas 
de Sucesso –Minas Gerais – 2022, 
que será realizado no mês de julho, 
através de uma solenidade especial 
de premiação, no em local ainda a 
ser definido em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais.

A premiação, que neste ano com-
pleta 27 anos, reconhecerá as Marcas 
de Sucesso de Minas Gerais, escolhi-
das por critérios eminentemente téc-
nicos através de pesquisa de opinião, 
encomendada com exclusividade, por 
MercadoComum, ao Instituto OLHAR 
– Pesquisa e Informação Estratégica. 

A pesquisa foi realizada duran-
te o período de 07 a 28 de março de 
2022 e contou com 1.500 entrevistas 
(1.200 no interior do estado e 300 na 
capital) nos 30 maiores municípios 

de Minas Gerais, representativos de 
50% da população total estadual. 
Estão sendo consideradas apenas as 
respostas espontâneas e a divulgação 
das marcas vencedoras ocorrerá ain-
da na 1ª quinzena de abril.

Durante a solenidade de premia-
ção é que serão divulgados os ven-
cedores da Categoria Top do Top of 
Mind de Minas Gerais – 2022, consi-
derada a mais elevada deste estudo.

MercadoComum circulará, no 
mês de julho, com uma edição im-
pressa e outra eletrônica especial, 
contendo o descritivo da pesquisa e 
sua metodologia, além de matérias 
jornalísticas específicas sobre as em-
presas vencedoras, destacando a im-
portância e o relevante papel exerci-
do por esta iniciativa, que é também 
o de procurar ampliar a divulgação da 
imagem econômica e social de Minas, 

aumentando as chances de atração de 
novas empresas para o Estado e de 
amplificar os negócios daquelas aqui 
já presentes. As edições eletrônicas 
em PDF de MercadoComum são enca-
minhadas diretamente, via e-mail, a 
um público superior a 100 mil forma-
dores de opinião em Minas e em todo 
o país e, as suas páginas na internet, 
estão sendo acessadas e visualiza-
das por cerca de 1 milhão de pessoas 
mensalmente.

Este 27º Prêmio Top of Mind – 
MercadoComum – Marcas de Suces-
so – Minas Gerais - 2022 já conta, ini-
cialmente, com os apoios especiais 
da ACMinas – Associação Comercial 
e Empresarial de Minas; ASSEMG-
-Associação dos Economistas de 
Minas Gerais; Fórum JK de Desen-
volvimento Econômico e MinasPart- 
Desenvolvimento Empresarial e Eco-
nômico Ltda.
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METODOLOGIA
Estão sendo realizadas, no to-

tal, 1.500 entrevistas. A amostra 
foi desenhada proporcionalmen-
te à população residente nos mu-
nicípios selecionados, conside-
rando-se o sexo e a faixa etária, a 
partir de dados disponibilizados 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Tornou-
-se desnecessário aplicar qual-
quer tipo de peso, dado que os 
perfis coletados corresponderam 
ao planejamento amostral.

A margem de erro máxima 
estimada é de 2,5 pontos percen-
tuais considerando os resultados 
obtidos para o total da amostra, 
5,6 pontos percentuais para Belo 
Horizonte e 2,8 pontos percentu-
ais para o interior (considerando 
todos os municípios). O interva-
lo de confiança é de 95%, o que 
significa que há probabilidade 
de 95% de os resultados dessa 
pesquisa retratarem o momento 
atual, considerando a respectiva 
margem de erro.
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SOBRE O TOP OF MIND
“Top of Mind” é um termo em in-

glês que, em tradução literal significa 
“topo da mente”, ou seja, o que cada in-
divíduo se lembra primeiro a respeito 
de qualquer coisa, espontaneamente 
e sem nenhum tipo de estímulo. Cada 
consumidor tem preferências e mar-
cas enraizadas em seu pensamento. 
Dessa forma, a metodologia Top of 
Mind é utilizada para medir o que é 
mais lembrado por determinada par-
cela da população – a partir das res-
postas dadas, temos as marcas e em-
presas Top of Mind.

As perguntas do Top of Mind são 
abertas e o entrevistado responde o 
que vem à mente, sem nenhum tipo 
de estímulo, dado que nenhuma op-
ção de resposta é estimulada. Os en-
trevistadores também não realizaram 

nenhum tipo de explicação nem apre-
sentaram exemplos sobre determina-
do segmento ou categoria durante a 
aplicação do questionário, caso o res-
pondente apresentasse dúvida. Se não 
viesse nenhuma marca à cabeça do 
respondente ou se ele não soubesse o 
significado de determinada categoria, 
coube ao pesquisador registrar “Não 
sabe/Nenhuma”.

 Além disso, foram sorteados seg-
mentos que foram excluídos da pes-
quisa em 2021, e outros novos foram 
incluídos, de forma a se ampliar o con-
junto de categorias a serem pergunta-
das, e também oferecer ao público uma 
dinâmica diferente a cada premiação.

A principal pergunta dessa pes-
quisa é sobre qual marca é mais lem-

brada primeiro pelos indivíduos em 
determinado segmento, utilizando 
como pergunta chave o enunciado: 
“Qual é a primeira que vem à sua 
cabeça, quando se fala em... (por 
exemplo: leite, cerveja)?”. Essa per-
gunta é essencial, mas não é a única 
que compôs a pesquisa, dado que a 
mesma é feita por amostragem e foi 
realizada com pessoas de diferentes 
perfis, de forma a garantir que o re-
sultado seja representativo do uni-
verso pesquisado.

Por isso, ter informações sobre 
idade, sexo, renda e escolaridade é de 
extrema importância – e, nessa pesqui-
sa, foram perguntas-filtro, ou seja, só 
estavam aptos a responder a pesquisa 
os indivíduos que aceitaram responder 
também a essas perguntas.

OS NÚMEROS DO TOP OF MIND EM MG

34.308

1.475

entrevistas 
realizadas

Segmentos 
pesquisados

2.305 
Marcas premiadas 

em diversas 
categorias

 1ª Solenidade de Pre-
miação do Top of Mind 
– Marcas de Sucesso – 
Minas Gerais - 1995

Durante os 26 anos anteriores deste estudo foram:
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SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO
CATEGORIA ESPECIAL – Top do 

Top - Reservada às premiações espe-
ciais. Destina-se à premiação das mar-
cas que mais se destacaram, de forma 
substancial e diferenciada em relação 
às demais, conforme aferição da pes-
quisa. Na atual versão são aquelas mais 
citadas pelos entrevistados, ou seja, as 
que obtiveram o maior percentual de 
respostas da pesquisa realizada. 

Serão premiadas as marcas mais 
lembradas de BH, Interior e Geral. As 
classificações serão divulgadas ape-
nas durante a Webinar de premiação 
do 26º Top of Mind – MercadoComum 
– Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 
2021, do dia 8 de julho. Encontra-se 
habilitadas para esta premiação as 
seguintes Marcas: 3 Corações, Araujo, 
Aymoré, Gallo, Leitura, Localiza, Sam-
sung, Suvinil, Unimed (BH e Interior); 

Estas “Marcas Top do Top of Mind de 
Minas Gerais” – ou seja, aquelas que ob-
tiveram o maior percentual de respostas 
espontâneas dos mineiros serão apenas 
conhecidas e divulgadas durante a we-
binar de premiação e consistirá na pre-
miação das cinco primeiras marcas que 
obtiveram a maior resposta geral, tan-
to em relação à Capital, ao Interior do 
Estado e no cômputo geral. No tocante 
aos grupamentos por sexo, faixa etária, 
classe social e grau de instrução serão 
destacadas aquelas que conquistaram 
os primeiros lugares da pesquisa.

CATEGORIA EXCELÊNCIA – É a 
Categoria mais elevada. Nesta situa-
ção, significa que a marca vencedora 
obteve mais de 50% das respostas vá-
lidas e espontâneas dos entrevistados, 
de um determinado segmento. A mar-
gem de erro prevista de 2,5% sempre 
é considerada. São praticamente nulas 
as chances de se ocorrer empates téc-
nicos. Neste ano são em número de 20 
os vencedores desta Categoria.

SETORES ECONÔMICOS QUE ESTÃO 
SENDO PESQUISADOS:
1. ALIMENTOS E BEBIDAS | 10 ÍTENS

3. COMUNICAÇÃO | 3 ÍTENS

4. INSTITUCIONAL, LAZER,   
     TRANSPORTES E SERVIÇOS 
     11 ÍTENS

5. HIGIENE E SAÚDE
     7 ÍTENS

2. COMPRAS E CONSTRUÇÃO
     12 ÍTENS

Arroz
Batata industrializada e congelada
Cachaça Mineira
Café
Carne (congelada ou resfriada, de qualquer tipo)
Feijão
Queijo 
Leite 
Macarrão/Massas
Whisky Importado

Aparelho de Telefone Celular
Jornal Impresso Diário Mineiro –  
BH e Interior
Operadora/Telefonia de Aparelho Celular – 
BH e Interior

Caminhão
Carro Nacional  
(fabricado no Brasil)
Companhia Aérea  
(Nacional)
Empresa Estatal Estadual  
de Minas Gerais
Empresa Estatal Brasileira
Empresa Mineira  
(Empresa que mais se identifica  
com Minas Gerais)
Empresa de Transporte de Valores  
e de Segurança
Empresa Brasileira/Nacional
Hotel – BH
Motocicleta
Posto de Combustível

Clínica/Hospital - BH
Drogaria/Farmácia –  
BH e Interior
Laboratório de Análises Clínicas –  
BH e Interior
Plano de Saúde –  
BH e interior 
Produtos de Higiene Pessoal
Produtos de Limpeza Doméstica
Site de Medicamentos e de  
Produtos Farmacêuticos

Cartão de Crédito
Colchão
Instituição Financeira/Banco
Livraria/Papelaria – BH
Loja de Calçados
Loja de Produtos Eletroeletrônicos/
Eletrodomésticos
Loja de Roupas 
Site de Compras
Shopping Center - BH
Supermercado – BH e Interior
Tijolos (BH)
Tinta (de Parede)

CATEGORIA LIDERANÇA – Signifi-
ca não ter a marca obtido mais de 50% 
das respostas válidas e espontâneas 
dos entrevistados, de um determinado 
segmento. No entanto, o percentual de 
respostas obtido confere a ela a lideran-
ça daquele segmento. A margem de erro 
prevista de 2,5% é também considerada 
e pode haver mais de uma marca vence-
dora, configurando-se nesta situação, a 
existência de empate técnico. A premia-
ção deste ano constatou a existência de 
27 marcas vencedoras nesta Categoria.

CATEGORIA EXPRESSÃO – Signi-
fica que a marca obteve mais de 10% 
das respostas válidas e espontâneas dos 
entrevistados, de um determinado seg-
mento. No entanto, o percentual de res-
postas não foi o suficiente para conferir 
a ela a liderança ou a excelência desse 
segmento. A margem de erro prevista é 
de 2,5% e pode haver mais de uma mar-
ca nessa condição, considerando-se a 
existência de empate técnico. A premia-
ção deste ano constatou a existência de 
15 marcas vencedoras nesta Categoria.

MERCADOCOMUM circulará, em julho, com uma edição especial alusiva ao evento e contendo o descritivo 
da pesquisa, além de matérias jornalísticas sobre as marcas campeãs de Minas Gerais. 
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97,6% dos internautas brasileiros 
são usuários de redes sociais
Pesquisa da Comscore revela que o acesso às plataformas no País está acima da média na América 
Latina, onde o valor corresponde a 83,1% da população digital; Durante 2021, postagens geraram 
29,8 bilhões de interações entre a audiência nas redes sociais, o equivalente a 81 milhões de interações 
diárias; No Brasil, Virginia Fonseca é a digital influencer que mais engaja nas redes sociais  

A Comscore, parceira reconhecida 
para planejamento, transações e avalia-
ção de mídia em diferentes plataformas 
digitais, acaba de divulgar uma análise 
sobre o uso das redes sociais no Brasil 
e na América Latina durante 2021. A 
empresa traz insights relevantes sobre 
o consumo de conteúdo, que servem 
de referência para guiar as estratégias 
digitais nos próximos meses. Os dados, 
obtidos por meio de pesquisas proprie-
tárias e métricas de ferramentas confi-
áveis, indicam que o País tem a maior 
média de usuários de redes sociais em 
relação a outros países da região.

A análise da companhia identificou 
que a penetração dos conteúdos entre 
os usuários únicos de redes sociais no 
Brasil atinge um alcance de 97,6%, ul-
trapassando países como México e Ar-
gentina. Além disso, os consumidores 
brasileiros passaram, em média, mais 
de 53 horas nas redes durante o último 
ano; o tempo de consumo foi 19,6% 
maior em dispositivos móveis e 51,6% 
menor em aparelhos desktop, o que 
indica que o uso de mobile é crescente.

“Nossa vida mudou muito nos últi-
mos anos e a maneira como descobrimos, 

interagimos e tomamos decisões evoluiu 
completamente. Por isso, a consideração 
de estratégias nas redes sociais é funda-
mental para o planejamento holístico de 
mídia, especialmente em tempos de crise 
ou incerteza. As redes sociais continua-
rão a atuar como um canal para atrair os 
consumidores e é preciso entender e se 
conectar com o público para expandir a 
participação das marcas no mercado”, co-
menta Ingrid Veronesi, diretora sênior da 
Comscore para Brasil.

Durante 2021, a Comscore mo-
nitorou 55,7 milhões de postagens 
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no Facebook, Twitter e Instagram. As 
publicações geraram 29,8 bilhões de 
interações entre a audiência, o equiva-
lente a 81 milhões de interações diá-
rias durante o ano. Em relação às ca-
tegorias com mais alcance, o conteúdo 
gerado em publishing, mídia e entre-
tenimento e esportes foi responsável 
por 67% das interações.

Analisando o compartilhamento 
de interações por rede social, em pa-
íses como Argentina, Brasil e Chile, 
o Instagram divide quase que igual-
mente a audiência com o Facebook. Já 
México e Peru ainda mantêm porcen-
tagens mais altas no Facebook, mas a 
interação no Instagram já se mostra 
como muito relevante.

AÇÕES PATROCINADAS  
GANHARAM ESPAÇO

Outro aspecto relevante trazido 
pelo levantamento, indica que o in-
vestimento em conteúdos patroci-
nados foi crescendo gradativamente 
no mercado latino-americano nos 
últimos anos. A Argentina, por exem-
plo, dobrou o percentual desse tipo 
de conteúdo entre 2018 e 2021. Já 
o Brasil ficou com uma das porcen-
tagens mais altas em 2021 (5,2%), 

atrás apenas do México. Em relação 
às categorias de anunciantes que 
mais utilizam esse formato estão: 
bebidas, vestuário, esportes, progra-
mas de TV e varejo.

ALCANCE DOS VÍDEOS E A FORÇA 
DO TIKTOK 

O consumo de conteúdos no for-
mato de vídeo também teve um cresci-
mento significativo, entre 2020 e 2021 
as visualizações dessas publicações 
aumentaram 62% na América Latina. 
A Comscore indica que ao todo houve 
51,6 milhões de postagens de vídeo no 
Facebook, Instagram e Youtube no úl-
timo ano. As publicações geraram 505 
bilhões de visualizações do público, 
equivalente a 1.383,5 milhões de visu-
alizações diárias em 2021.

Entre os países, México e Brasil 
lideram respectivamente o volume 
de visualizações de vídeos nas redes 
sociais. Nestas nações, o número de 
usuários em plataformas de vídeos 
curtos, como Kwai e TikTok teve cres-
cimento exponencial. O TikTok, por 
exemplo, atingiu a marca de mais de 
53,7 milhões de usuários no Brasil, o 
Kwai vem logo atrás com mais de 40 
milhões de assinantes.

RELEVÂNCIA DOS 
INFLUENCIADORES

A análise da Comscore identificou, 
ainda, a relevância dos influenciado-
res na relação com o público. Eles fo-
ram responsáveis por 8,7% de todas 
as publicações na América Latina no 
último ano, e por 49% do total de in-
terações na região. Revendo a catego-
ria, as celebridades são as que geram 
maior interação entre os seguidores, 
alcançando 2.768 milhões de ações 
em 2021. No Brasil, a influenciadora 
Virginia Fonseca foi quem conquistou 
o maior volume de interações.

AUTONOMIA DO PÚBLICO

A análise identificou também que os 
consumidores estão mais exigentes em 
relação a práticas de negócios sustentá-
veis: 65% deles querem que as empre-
sas tomem uma posição sobre valores 
ambientais e sociais; 70% dos millen-
nials estão dispostos a pagar mais por 
produtos e serviços que apoiem uma 
causa; 74% dos centennials (geração Z) 
apoiam empresas que assumem uma 
posição empática sobre problemas que 
os preocupam; e 93% dos CEOs na lista 
Fortune 500 discordam que suas em-
presas devem "se concentrar principal-
mente em lucro e não se preocupar com 
objetivos de impacto social".

A Comscore (NASDAQ: SCOR) é 
uma parceira reconhecida para pla-
nejamento, transações e avaliação 
de mídia em diferentes plataformas. 
Com uma cobertura de dados que 
inclui TV digital, linear, over-the-top 
(OTT) e inteligência de bilheteria de 
cinema com insights avançados de 
audiência, a Comscore permite aos 
compradores e vendedores de mídia 
que quantifiquem o comportamento 
em várias telas e, assim, tomem de-
cisões de negócios com confiança. Lí-
der consagrada em medição de audi-
ências digitais, set-top box bem como 
publicidade em escala, a Comscore é 
uma fonte contratada que surge no 
mercado para medição confiável de 
multiplataformas.
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Receita destrói maior lote apreendido 
de TV Boxes piratas: 111 mil unidades, 
avaliadas em R$ 14 milhões
Número de aparelhos ilegais destruídos desde 2016, 
em parceria com a ABTA, já chega a 610 mil 

A Receita Federal concluiu, No 
dia 16 de março último, a destruição 
de 111 mil aparelhos piratas de TV 
Box apreendidos no Porto Seco de 
Resende (RJ). Esse foi o maior lote 
de trituração destes equipamentos 
desde que o órgão firmou convênio 
com a ABTA (Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura), em 2016, 
para inutilização e reciclagem destes 

resíduos. No total, estas caixas apre-
endidas no local são avaliadas em R$ 
14 milhões.

Os aparelhos clandestinos foram 
apreendidos no próprio Porto Seco 
de Resende, depois de desembar-
carem do Porto de Itaguaí, também 
no Rio de Janeiro. O Porto Seco é 
uma unidade alfandegada da Recei-

ta, onde os importadores armaze-
nam seus produtos com taxas mais 
baixas do que nas chamadas zonas 
primárias (portos marítimos e ae-
roportos).

Como as TV Boxes são ilegais, 
todo o lote de 111 mil aparelhos apre-
endidos em Resende foi enquadrado 
no artigo 23 do Decreto Lei 1.455/76, 

TV Boxes piratas destruídos no pátio da Receita Federal em Resende (RJ)
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por dano ao Erário, com pena de per-
da da mercadoria (artigo 105 do De-
creto Lei 37/66).

Além disso, as TV Boxes piratas 
também são enquadradas pela An-
cine (Agência Nacional do Cinema) 
pelo crime de violação de direito au-
toral (art 184, Código Penal).

No total, desde que a Receita fir-
mou convênio com a ABTA, em 2016, 
já foram destruídos 610 mil apare-
lhos piratas de TV por assinatura, 
gerando cerca de 200 toneladas de 
resíduos que são reciclados. Para 
que estes equipamentos não voltem 
a ser utilizados, eles são descaracte-
rizados individualmente e depois tri-
turados em uma prensa hidráulica. O 
plástico é transformado em matéria-

-prima e os componentes eletrôni-
cos são tratados para o reaproveita-
mento dos metais.  

ANATEL ALERTA PARA  
ROUBO DE DADOS 

No final do ano passa-
do, a Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicações) 
também anunciou que, com ajuda 
da ABTA, encontrou um software ma-
licioso no HTV, aparelho ilegal mais 
vendido no Brasil, e que este malware 
permite a captura de dados pesso-
ais dos usuários, como registros fi-
nanceiros e arquivos armazenados 
em dispositivos que compartilham a 
mesma rede de internet.

O relatório da Anatel destaca que 

os engenheiros e peritos da ABTA 
contribuíram com os testes e com a 
engenharia reversa, comprovando a 
presença do malware que permite o 
acesso de criminosos aos dados dos 
usuários das caixas piratas. 

A estimativa atual da ABTA, 
com base em dados da Anatel e do 
IBGE, é de que o impacto financeiro 
da pirataria de TV por assinatura 
é de R$ 15,5 bilhões por ano, dos 
quais R$ 2 bilhões em impostos que 

os governos deixam de arrecadar.

Uma outra pesquisa recente 
encomendada pela ABTA apontou 
que 33 milhões de brasileiros, ou 
27,2% dos internautas com mais 

de 16 anos, consomem conteúdo 
de TV por assinatura por um ou 
mais meios piratas. O levanta-
mento foi feito pela Mobile Time/
Opinion Box, em março do ano 
passado.

Impactos da pirataria de TV
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Dívida antiga "caduca"?  
A importância de acompanhar 
essa questão
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Uma dívida nunca “caduca”, dei-
xa de existir ou perde a validade por 
questão de tempo. O que “caduca” é 
a restrição informada nos serviços de 
proteção ao crédito, como: SPC, Serasa 
e Boa Vista. Ela é retirada dos infor-
mes cadastrais dos bureaus de crédito, 
quando ela existe há 5 anos ou mais. 
Esse é um processo padrão, adotado 
entre as empresas e os bureaus.

 
Mesmo que o nome saia do status 

de negativado, essa não é a melhor so-
lução. “A dívida que caducou dá uma 
falsa impressão de que as finanças 
do cliente voltaram aos trilhos, que 
está tudo bem, mas isso ainda pode 
prejudicá-lo no futuro. Se a dívida for 
com algum banco, por exemplo, isso 
pode impactar na hora de pedir um 
financiamento, cartão de crédito ou 
empréstimo”, comenta Marc Lahoud, 
CEO da QueroQuitar, fintech especia-
lizada em negociações de dívidas. 

 
Quando a dívida “caduca”, o nome 

do endividado não aparece como ne-
gativado, mas compõe o resultado 
das pesquisas de comportamento 
financeiro ou de análise de crédito, 
impactando de forma negativa o sco-
re do cliente. Como o score é medido 
por bureau de negativação baseado 
em hábitos de pagamento, o fato de 
ter um débito em aberto, mesmo que 
não mais negativado, irá impactar ne-
gativamente no crédito e por conse-
quência seu cadastro positivo. Além 
disso, o fato da dívida ter saído dos 
informes cadastrais, não quer dizer 
que a mesma deixou de existir, que 
simplesmente sumiu, pois o débito 
ainda fica registrado no CPF do deve-
dor na base de dados e histórico do 
Banco Central, permitindo que ban-
cos e instituições financeiras ainda 
tenham acesso a isso. 

 
O especialista listou algumas dú-

vidas comuns sobre dívidas antigas, 
pontos de atenção e o que isso pode 
ocasionar. 

UMA DÍVIDA QUE CADUCOU  
PODE SER COBRADA? 

Sim, como a dívida ainda existe, a 
empresa pode continuar cobrando seu 
cliente. “Sempre lembrando que esse 
ato de cobrança deve ser feito de forma 
moderada, buscando a melhor solução 
entre as partes”, comenta Lahoud. 

 
Quando a dívida “caduca”, o nome 

do indivíduo não deve mais aparecer 
como negativado. Se essa condição 
continuar, o cliente deve procurar os 
bureaus de crédito para solucionar 
essa pendência. No entanto, o débito 
vai continuar armazenado no banco 
de dados do Banco Central, então, ela 
pode ser encontrada por empresas 
que consultarem o histórico de finan-
ças e pagamentos dele. 

 
É POSSÍVEL SER APROVADO EM 
SOLICITAÇÕES DE CRÉDITOS? 

Se a dívida for em banco, pro-
vavelmente haverá dificuldades na 
aprovação de solicitações de crédito 
ou empréstimos. “Se algo emergen-
cial acontecer e a pessoa precisar de 
um empréstimo rápido ou quiser fa-
zer um financiamento de automóvel 
ou casa, pode ser que fique mais di-
fícil de conseguir”, diz o especialista. 

 
DEPOIS DE CADUCAR, OS JUROS 
CONTINUAM CORRENDO? 

Sim. A dívida caducar não impede 
que juros e taxas continuem correndo 
sobre o valor inicial. Então, uma con-
ta relativamente pequena pode virar 
uma dívida gigantesca - o tradicional 
efeito bola de neve. 

 
 DÍVIDA PRESCRITA É IGUAL A 
DÍVIDA QUE CADUCOU? 

Não. Quando um cliente deixa 
de pagar uma dívida, o credor pode 
cobrá-lo através de diversos recursos, 
inclusive judicialmente. Mas quando 
ela prescreve, o credor não pode mais 
acionar o cliente na justiça. A dívida 
prescreve quando o credor não pode 
mais acioná-lo ou cobrá-lo judicial-
mente, pois a justiça entende que a 
empresa não tem mais interesse em 

receber essa quantia. Mesmo assim, 
a dívida ainda pode ser cobrada por 
meio de cartas, mensagens ou e-mails.

 
É COMUM UMA DÍVIDA 
PRESCREVER? 

A dívida só prescreve quando a 
empresa não envia comunicados de 
cobrança ou não aciona a justiça. En-
tre as ações das empresas que estão 
com uma dívida sem pagamento é 
vendê-la para empresas que traba-
lham com carteiras de créditos ven-
cidos. A partir disso, a dívida passa 
a pertencer a uma empresa especia-
lizada em cobranças e isso impede o 
débito de prescrever. “O ponto que 
requer bastante atenção aqui, é que 
a empresa pode acionar o cliente na 
justiça, resultando em perda de bens 
e até bloqueio de acesso à própria 
conta.” diz Lahoud. 

 
COMO FAZER PARA PAGAR UMA 
DÍVIDA “CADUCA”?

Pagar uma dívida que caducou é 
importante, pois pode acarretar em di-
ficuldades e problemas futuros, princi-
palmente para quem tem um objetivo 
que necessita de aprovação de crédito. 
Fazer um acordo é sempre a melhor 
opção, tanto para o devedor, que vai 
liquidar uma dívida, quanto para o 
credor que vai conseguir o pagamen-
to. “Atualmente existem ferramentas 
que facilitam a negociação de dívidas 
de maneira totalmente online. Na Que-
roQuitar, por exemplo, os descontos 
podem passar de 90%, com condições 
de pagamento parceladas via boleto 
bancário”, complementa Lahoud.

 
A QueroQuitar é uma empresa 

que viabiliza e facilita as negociações 
de dívidas, possibilitando os melho-
res acordos entre devedores e credo-
res de forma simples, rápida, segura 
e totalmente online. A fintech foi 
fundada em 2015 pelos sócios Marc 
Lahoud, Artur Zular e Alencastro Sil-
va que atuaram por anos em diversos 
tipos de mercado, como varejo, saúde 
e financeiro.
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Brasil pode rebaixar Covid-19 para 
endemia: o que muda na prática?
Termo endemia é utilizado quando uma doença se torna recorrente em um país

O presidente Jair Bolsonaro in-
formou que o ministro da Saúde 
estuda rebaixar a pandemia de Co-
vid-19 no Brasil para endemia. Mas 
afinal, o que muda caso isso real-
mente aconteça?

O termo endemia é utilizado 
quando uma doença se torna recor-
rente em um país, como acontece, por 
exemplo, com a herpes simples. Essas 
doenças possuem, inclusive, uma res-
posta efetiva à população por parte 
da rede de saúde.

Neste caso, o começo da Covid-19 
começou como um surto e depois 
uma epidemia na China e alguns pa-
íses da Europa, passando a se tor-
nar pandemia quando atingiu níveis 
mundiais, afetando um grande núme-
ro de pessoas.

De acordo com a virologista 

Andréa Gusmão, tornar uma do-
ença endêmica não significa que 
tenhamos apenas notícias boas. 
Atualmente, doenças consideradas 
endêmicas possuem alto grau de 
contágio e de mortes pelo mundo. 
Alguns exemplos são a tuberculo-
se, aids e malária. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima 
que somente a malária possua cerca 
de 240 milhões de casos e 640 mil 
mortes por ano.

“As doenças endêmicas já têm um 
perfil conhecido. A gente consegue 
traçar com dados epidemiológicos, 
monitorar o que vai acontecer e qual 
região vai ser afetada. É isso que a 
gente espera que aconteça com a Co-
vid-19 nos próximos meses, que se 
torne uma endemia, podendo detec-
tar a região afetada e intervir”, explica 
Andréa Gusmão, que também é pro-
fessora da Medicina UniFTC.

O QUE MUDA NA PRÁTICA?

Com a mudança para endemia, a 
Covid-19 deixa de ser tratada como 
uma emergência de saúde pública, 
retirando várias obrigações impostas 
atualmente para conter o avanço do 
vírus, como uso de máscaras, proi-
bição de aglomerações, exigência do 
passaporte vacinal e realização com-
pulsória de exames médicos.

“É preciso lembrar que a popula-
ção vai ter sempre que estar colabo-
rando. Nós teremos a vigilância epi-
demiológica lançando as medidas de 
controle quando houver um aumento 
de casos em uma região e em uma po-
pulação específica. Além disso, vamos 
vacinar, vamos prevenir e vamos nos 
prevenir da Covid-19, porque a pan-
demia ainda está acontecendo”, finali-
za a virologista Andréa Gusmão.

Agência Brasil
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O IBGE – Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística divulgou, no dia 4 de 
março último, que o PIB – 
Produto Interno Brasileiro 
registrou, no ano passado, 
uma expansão de 4,62% - 
uma recuperação significa-
tiva diante da retração de 
3,88% verificada em 2020 
por força, principalmente, 

dos efeitos da pandemia da 
Covid-19.  

Em 2021, de acordo 
com estimativas prelimi-
nares do Fundo Monetário 
Internacional, a econo-
mia mundial cresceu, em 
média, 5,88%.  O número 
definitivo deverá ser di-
vulgado na primeira quin-

zena de abril, quando será 
anunciado o documento 
intitulado World Economic 
Outlook 2022. 

Desde 1994 – quando 
se implantou o Plano Real, 
em apenas sete anos a taxa 
de crescimento do PIB bra-
sileiro conseguiu superar a 
média mundial. Cabe des-

tacar que, em todos estes 
últimos onze anos, a econo-
mia brasileira teve desem-
penho pior do que a média 
mundial.

Houve crescimentos na 
Indústria (4,5%) e Serviços 
(4,7%) e variação negativa 
na Agropecuária (-0,2%).

Economista, presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais; ex-presidente do BDMG – Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.; da ABDE-Associação Brasileira de Desenvolvimento e do IBEF – Nacional – Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças; Coordenador-Geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico – Presidente e  
Editor-Geral da MercadoComum. Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Em 2021 a economia brasileira cresceu 
4,62% - em nível bem inferior à média  
de crescimento mundial de 5,88%.  
E, neste ano, não será diferente e teremos 
mais um resultado frustrante!

Fonte: O Tempo
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O PIB totalizou R$ 8,7 
trilhões em 2021, equiva-
lente a US$ 1,61 trilhão.

 
O PIB per capita alcan-

çou R$ 40.688,1 em 2021, 
um avanço real de 3,9% 
ante o ano anterior.

A taxa de investimento 
em 2021 foi de 19,2% do 
PIB, acima do observado 
no ano anterior (16,6%). 
Já a taxa de poupança foi 
de 17,4% (ante 14,7% em 
2020).

Frente ao 3º trimestre, 
na série com ajuste sazo-
nal, o PIB cresceu 0,5%. A 
Agropecuária e os Serviços 
cresceram 5,8% e 0,5%, 
respectivamente, enquanto 
a Indústria recuou 1,2%.
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Em relação ao 4º trimes-
tre de 2020, o PIB avançou 
1,6% no último trimestre 
de 2021, quarto resultado 
positivo consecutivo, após 
quatro taxas negativas nesta 
comparação. Foram regis-
tradas quedas na Agrope-
cuária (-0,8%) e Indústria 
(-1,3%), enquanto os Servi-
ços cresceram (3,3%).

O PIB em 2021 cresceu 
4,6% ante o ano anterior. 
Houve aumento de 4,3% no 
Valor Adicionado a preços 
básicos e de 6,4% no volume 
dos Impostos sobre Produ-
tos Líquidos de Subsídios.

O resultado do Valor 
Adicionado nesta compara-
ção refletiu o desempenho 
das três atividades que o 
compõem: Agropecuária 
(-0,2%), Indústria (4,5%) e 
Serviços (4,7%).

Consequentemente, o 
PIB per capita avançou (em 
termos reais) 3,9% em rela-
ção a 2020, alcançando R$ 
40.688,1 (em valores cor-
rentes) em 2021.

 A variação negativa do 
Valor Adicionado da Agro-
pecuária no ano de 2021 
(-0,2%) decorreu do fraco 
desempenho de algumas 
culturas da lavoura (cana 
de açúcar, milho e café) e da 
pecuária (bovinos e leite), 
impactadas, principalmen-
te, pelas condições climáti-
cas adversas.

Na Indústria, o desta-
que positivo foi o desempe-
nho da Construção (9,7%), 
após cair 6,3% no ano ante-
rior. As Indústrias de Trans-
formação (4,5%) também 
apresentaram resultado po-
sitivo, influenciadas, princi-

palmente, pelo crescimento 
da fabricação de máquinas e 
equipamentos; metalurgia; 
fabricação de outros equi-

pamentos de transporte; 
e fabricação de produtos 
minerais não-metálicos; in-
dústria automotiva.

As Indústrias Extrativas 
cresceram 3,0% devido à 
alta na extração de miné-
rio de ferro. Já a atividade 
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de Eletricidade e gás, água, 
esgoto, atividades de gestão 
de resíduos (-0,1%) ficou 
estável em relação a 2020, 
sendo afetada negativa-
mente pela crise hídrica.

Todas as atividades dos 
Serviços tiveram cresci-
mento: Informação e comu-
nicação (12,3%), Transpor-
te, armazenagem e correio 
(11,4%), Outras atividades 
de serviços (7,6%), Co-
mércio (5,5%), Atividades 
imobiliárias (2,2%), Admi-
nistração, defesa, saúde e 
educação públicas e seguri-
dade social (1,5%) e Ativi-
dades financeiras, de segu-
ros e serviços relacionados 
(0,7%).

Na análise da despesa, 
houve alta de 17,2% da For-
mação Bruta de Capital Fixo, 

que voltou a crescer após cair 
0,5% no ano anterior. A Des-
pesa de Consumo das Famí-
lias avançou 3,6% em relação 
ao ano anterior. A Despesa do 
Consumo do Governo, por 
sua vez, cresceu 2,0%.

No setor externo, as Ex-
portações de Bens e Serviços 
cresceram 5,8%, enquanto 
as Importações de Bens e 
Serviços subiram 12,4%.

No acumulado do ano, 
o PIB em valores corren-
tes totalizou R$ 8,7 tri-
lhões, sendo R$ 7,4 tri-
lhões referentes ao Valor 
Adicionado a preços bá-
sicos e R$ 1,3 trilhão aos 
Impostos sobre Produtos 
líquidos de Subsídios.

A taxa de investimen-
to no ano de 2021 foi de 

19,2% do PIB, acima do 
observado no ano anterior 
(16,6%). A taxa de poupan-
ça foi de 17,4% em 2021 
(ante 14,7% em 2020).

PIB CRESCE 0,5%  
EM RELAÇÃO AO  
3º TRI DE 2021

O PIB cresceu 0,5% no 
4º trimestre de 2021 na 
comparação com o trimes-
tre imediatamente anterior 
(com ajuste sazonal). A 
Agropecuária e os Serviços 
apresentaram crescimento 
de 5,8% e 0,5%, respecti-
vamente, enquanto a Indús-
tria recuou 1,2%.

Dentre as atividades in-
dustriais, houve queda nas 
Indústrias de Transforma-
ção (-2,5%), nas Indústrias 
Extrativas (-2,4%), e varia-

ção negativa na atividade 
de Eletricidade e gás, água, 
esgoto, atividades de ges-
tão de resíduos (-0,2%). O 
único resultado positivo foi 
na Construção (1,5%).

Nos Serviços, as ativi-
dades de Informação e co-
municação (3,4%), Trans-
porte, armazenagem e 
correio (2,6%), Outras ati-
vidades de serviços (2,1%) 
e Administração, defesa, 
saúde e educação públicas 
e seguridade social (1,0%) 
tiveram crescimento.

Em contrapartida, houve 
queda no Comércio (-2,0%), 
seguida pela variação nega-
tiva nas Atividades imobili-
árias (-0,4%) e estabilidade 
nas Atividades financeiras, 
de seguros e serviços rela-
cionados (0,0%).
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Pela ótica da despesa, 
houve crescimento da Des-
pesa de Consumo das Fa-
mílias (0,7%) e da Despesa 
de Consumo do Governo 
(0,8%). Já a Formação Bru-
ta de Capital Fixo apresen-
tou estabilidade (0,4%).

As Exportações de Bens 
e Serviços caíram 2,4%, en-
quanto as Importações de 
Bens e Serviços avançaram 
0,5% em relação ao terceiro 
trimestre de 2021.

EM RELAÇÃO AO  
4º TRI DE 2020,  
PIB CRESCE 1,6%

Frente ao 4º trimestre 
de 2020, o PIB avançou 
1,6%, o quarto resultado 
positivo consecutivo, após 
quatro trimestres no cam-
po negativo nesta compa-
ração. O Valor Adicionado a 

preços básicos subiu 1,6% 
e os Impostos sobre Produ-
tos Líquidos de Subsídios 
cresceram 2,2%.

A Agropecuária recuou 
0,8% ante igual período 
de 2020, com destaque 
para produtos com safras 
significativas no 4° trimes-
tre, como a cana de açúcar 
(-10,1%) e a mandioca 
(-2,4%). Por outro lado, 
culturas como trigo, fumo 
e laranja apresentaram 
crescimento.

A Indústria caiu 1,3%, 
puxada pelo recuo nas In-
dústrias de Transformação 
(-6,9%), cujo resultado ne-
gativo no quarto trimestre 
foi influenciado pela queda 
da fabricação de produtos 
alimentícios; fabricação de 
produtos de metal; fabri-
cação de produtos de bor-

racha e material plástico e 
máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos.

A Construção (12,2%) 
continuou em alta, após 
crescer 13,5% e 10,9% no 
segundo e terceiro trimes-
tres de 2021, respectiva-
mente. Indústrias Extrati-
vas (4,5%) e Eletricidade 
e gás, água, esgoto, ativida-
des de gestão de resíduos 
(0,7%) também cresceram 
no período.

Os Serviços cresceram 
3,3% frente ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. O 
avanço foi impulsionado 
pelos resultados positivos 
de Informação e comu-
nicação (13,8%), Outras 
atividades de serviços 
(9,7%), Transporte, arma-
zenagem e correio (9,3%), 
Administração, defesa, 

saúde e educação públicas 
e seguridade social (2,0%) 
e Atividades Imobiliárias 
(0,2%). As demais ativi-
dades apresentaram ta-
xas negativas: Comércio 
(-2,9%), Atividades finan-
ceiras, de seguros e servi-
ços relacionados (-0,4%).

Entre os componen-
tes da demanda interna, a 
Despesa de Consumo das 
Famílias (2,1%), a Despesa 
de Consumo do Governo 
(2,8%) e a Formação Bruta 
de Capital Fixo (3,4%) tive-
ram alta em relação a igual 
período do ano anterior.

No setor externo, as Ex-
portações de Bens e Servi-
ços cresceram 3,3% assim 
como as Importações de 
Bens e Serviços avançaram 
3,7% no quarto trimestre 
de 2021.
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BRASIL – Participação % dos setores econômicos na formação 
do PIB – Produto Interno Bruto – Período de 1947 a 2021
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Andando para trás 
e para baixo

Na década passada -2011/2020, enquanto 
a economia global registrou expansão 
média anual de 2,86%, a brasileira  
cresceu apenas 0,30%

Fonte: IBGE/IPEADATA/Elaboração MinasPart Desenvolvimento

BRASIL: TAXA MÉDIA ANUAL DE 
CRESCIMENTO DO PIB POR DÉCADA (%)
BRASIL – Variação Anual Média do PIB –  
Produto Interno Bruto

 1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2000-10 2011-20
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Brasil - síndrome do 
raquitismo econômico

Item Unidade 2019 2020 2021 2022 Média Acumulado do período

IPCA % ano 4,31 4,52   10,12 6,45 6,13 27,80

IGP-M % ano 7,30   23,14   18,09 9,99 14,63 71,62

Câmbio(1) % ano 7,94 30,70 4,57 -2,97 10,06 43,14

Selic(2) % ano 4,50 2,00 9,25 12,75  - -

PIB % ano 1,22 -3,88 4,62 0,49 0,61 2,29

PIB Mundial    % ano 2,84 -3,12 5,88 4,40 2,50 10,00

MACROINDICADORES DA ECONOMIA BRASILEIRA - Governo Jair Bolsonaro

(1)- Variação anual calculada pela taxa média . (2)- Taxa vigente no final do período 2019 a 2021 taxas efetivas; 2022 projeções do Relatório Focus
Fonte: Banco Central do Brasil – Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

De acordo com o FMI 
– Fundo Monetário Inter-
nacional, durante a década 
de 2011/2020, a economia 
brasileira registrou uma 
expansão média anual de 
apenas 0,30% e, no acu-
mulado do período, o PIB-
-Produto Interno Bruto 
brasileiro cresceu 2,68%.

No mesmo período, a 
economia mundial contabi-
lizou uma expansão média 
anual de 2,86% e, no acu-
mulado do período, o PIB 
– Produto Interno Bruto 
mundial cresceu 32,36%.

Relativamente aos qua-
tro anos de governo Jair 
Bolsonaro, o PIB brasileiro 
deve registrar uma expan-
são média anual de 0,61% 
e acumulada de 2,29% 
- resultado bastante infe-
rior aos níveis esperados 
de crescimento da econo-
mia mundial, que poderá 
apresentar uma expansão 
média anual de 2,50% e 
acumulada de 10,00% du-
rante o mesmo período, de 
acordo com projeções do 
FMI – Fundo Monetário In-
ternacional. 

Levando-se em conta 
que, segundo estimativas 
do IBGE a população brasi-
leira deverá crescer 2,53% 
de 2019 a 2022, a renda 
per capita dos brasileiros 
acumulada nesse período 
deverá sofrer uma retração 
de 0,24% ao ano. Em ter-
mos globais, a renda média 
per capita mundial deverá 
registrar crescimento de 
6,24% durante esse mesmo 
período.

Desde 1980, no conso-
lidado de seus respectivos 
governos, apenas José Sar-
ney e Itamar Franco conse-
guiram obter expansão real 

Mundo 2020: Estimativas do FMI
Em vermelho significa variação inferior à média mundial

Fonte: Mundo/FMI – Brasil IBGE - Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil Diferença % Brasil-Mundo 

1994 3,26 5,85 +2,59

1995 3,33 4,22 +0,89

1996 3,85 2,21 -1,64

1997 4,00 3,39 -0,61

1998 2,58 0,34 -2,24

1999 3,58 0,47 -3,24

2000 4,81 4,39 -0,42

2001 2,47 1,39 -1,08

2002 2,95 3,05 +0,10

2003 4,28 1,14 -3,14

2004 5,42 5,76 +0,34

2005 4,90 3,20 -1,70

2006 5,45 3,96 -1,49

2007 5,54 6,07 +0,53

2008 3,02 5,09 +2,07

2009     -0,08 -0,13 -0,05

2010 5,40 7,53. +2,13

2011 4,29 3,97 -0,32

2012 3,54 1,92 -1,62

2013 3,46 3,00 -0,46

2014 3,53 0,50 -3,03

2015 3,45 -3,55 -7,00

2016 3,27 -3,28 -6,55

2017 3,81 1,32 -2,49

2018 3,57 1,78 -1,79

2019 2,84 1,22 -1,62

2020     -3,12 -3,88 +0,76

2021 4,62 5,88  -1,26

EVOLUÇÃO REAL DO PIB – PRODUTO INTERNO 
BRUTO BRASILEIRO x MÉDIA MUNDIAL 
1994 a 2021 – Em %

Ano % 

1990 4,35
1931 3,30
1981 4,25
2016 3,28
2020 3,88
1908 3,20
2015 3,55
1938 2,93

QUEDAS MAIS 
EXPRESSIVAS DO PIB 
BRASILEIRO - PERÍODO 
DE 1901 A 2020

Fonte: IBGE/IPEADATA/Elaboração 
MinasPart Desenvolvimento
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da economia brasileira, isto 
é, os períodos em que o PIB 
brasileiro conseguiu supe-
rar a média mundial. 

Itamar Franco lidera 
o ranking, registrando em 
seus dois anos de governo 
um crescimento médio anual 
de 2,18% superior à média 
mundial.  O pior desempe-
nho fica por conta de Fer-
nando Collor, em cujo man-
dato registrou-se uma queda 
real média anual de 4,02% 
durante os seus três anos – 
quando comparada à média 
da economia mundial.

Relatório intitulado 
World Economic Outlook 
do FMI – Fundo Monetário 
Internacional, divulgado em 
janeiro último, revela pro-
jeções de que o crescimen-
to da economia mundial 
situou-se em 5,88% no ano 
passado e deverá alcançar 
4,40% em 2022. Apontam, 
de outro lado, que a econo-
mia brasileira terá uma ex-
pansão de 0,30% neste ano. 
Ainda, neste mês de abril, o 
FMI deverá revisar e divul-
gar as suas novas projeções 
que, muito provavelmente, 
sofrerão alterações expres-
sivas devido à elevação do 
preço das commodities 
(como petróleo e alimen-
tos) e em função dos impac-
tos causados pela guerra 
entre Rússia e Ucrânia.

Nos últimos onze anos, o 
PIB – Produto Interno Bruto 
brasileiro, convertido em dó-
lares norte-americanos teve 
a sua participação, no total 
mundial, reduzida à quase 
metade e isso significa uma 
perda de aproximadamente 
US$ 1 trilhão somente em 
2021- quando comparada  
com o ano de 2011.
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Observação: Considera apenas os 5 últimos anos do Governo J.B. Figueiredo
Fonte: FMI-Word Economic Outlook – Oct/2021 - Elaboração MinasPart Desenvolvimento

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

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

Mesmo com o crescimento de 4,62%  
do PIB - Produto Interno Bruto em 2021,  
o Brasil caiu de 12º para 13º no ranking 
das maiores economias do mundo

O Brasil teve no ano 
passado um PIB nominal 
de US$ 1,608 trilhão, en-
quanto que o da Austrália 
ficou em US$ 1,614 tri-
lhão. Com esse resultado 
o Brasil perdeu uma po-
sição e passou a ocupar a 
13ª colocação no ranking 
mundial das maiores eco-
nomias.

Entre 2010 e 2014, o 
Brasil se manteve na 7ª 
posição. Em 2019, o Brasil 
ficou na 9ª posição e, em 
2020, caiu para a 12ª. No 
pior momento, em 2003, fi-
cou na 14ª posição. 

O maior PIB do mundo 
em 2021 foi mais uma vez 
o dos Estados Unidos, com 

US$ 22,9 trilhões. A China 
tem a segunda maior eco-
nomia, com US$ 16,9 tri-
lhões, seguida pelo Japão, 
com US$ 5,1 trilhões.

É importante mencio-
nar que, no ano de 1995, o 
PIB-Produto Interno Bru-
to brasileiro totalizava R$ 
786,54 bilhões e detinha 

uma participação relativa 
de 2,53% no total mundial 
e superava o da China, de 
US$ 736,54 bilhões e par-
ticipação de 2,38%. Decor-
rido um quarto de século, 
o resultado é impressio-
nante: a economia chinesa, 
atualmente, detém um PIB 
dez vezes maior do que o 
brasileiro.  Agora, a parti-
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cipação da China no PIB 
mundial é de 17,76% – en-
quanto a brasileira redu-
ziu-se para 1,70%.

Nestes últimos oito ano, 

o PIB-Produto Interno Bru-
to brasileiro pode ser ape-
lidado de Pibículo, pois se 
transformou e nos apresen-
ta um resultado medíocre e 
ridículo em função das ca-

racterísticas e das potencia-
lidades economia nacional.  

De 2014 a 2021 – consi-
derando-se as projeções do 
FMI para todos os países, a 

média anual de expansão 
da economia mundial deve-
rá situar-se em 2,89% e, no 
acumulado do período, em 
25,11%. Os países emergen-
tes ou em desenvolvimento, 

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

Fonte: FMI-World Economic Outlook. Elaboração: MinasPart DesenvolvimentoFonte: FMI-World Economic Outlook. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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categoria da qual o Brasil 
faz parte, devem crescer em 
média 3,85% ao ano e, no 
acumulado, 35,03%.  Outra 
categoria, da qual nosso país 
também integra – o BRIC, 
deverá registrar um au-
mento médio anual do PIB 
de 5,13% e, no acumulado, 
de 48,84% - mesmo com a 
pandemia do coronavírus e 
outros contratempos. 

O Brasil ficará muito 
mal nesta foto: contabili-
zará uma retração média 
anual de 0,16% no período, 

ou seja, terá andado com a 
sua economia para trás e 
que, no acumulado, signifi-
ca perda de 1,59% no perío-
do. Em termos de renda per 
capita acumulada no perío-
do analisado, os brasileiros 
terão ficados mais pobres 
em cerca de 7,2%. E, para 
completar, as expectativas 
dos economistas, analistas 
de mercados e outros já es-
timam que em 2022 pode-
remos, inclusive, colher os 
resultados de uma retração 
da atividade econômica da 
ordem de até 0,5% no ano.

M U N D O  E M P R E S A R I A L8 4 EDIÇÃO 298DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUMD E B A T E  E C O N Ô M I C O8 0 DEZEMBRO 2021
MERCADOCOMUM EDIÇÃO 298

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

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

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

leira de volta ao caminho do 
desenvolvimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

JUROS REAIS NOS ESTADOS UNIDOS – 2009/2021

*Estimativa
Fonte: FMI/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento

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

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

8 4

 TAXA DE INVESTIMENTO E TAXA DE POUPANÇA BRUTA
Em % do PIB
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A economia brasileira já recuou 0,99% 
em janeiro de 2022, segundo a prévia 
do PIB do Banco Central

O IBC-Br (Índice de 
Atividade Econômica) do 
Banco Central interrompeu 
uma sequência de 3 meses 
consecutivos de cresci-
mento. Os dados foram di-
vulgados no último dia 17 
de março pela autoridade 
monetária.

O IBC-BR Divulgado to-
dos os meses desde 2010 é 
uma medição antecedente 
do crescimento econômico 
do país. O índice incorpora 
estimativas para a agrope-
cuária, indústria e serviços, 

assim como impostos sobre 
os produtos. Já o PIB oficial 
do país é medido pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) e con-
sidera o resultado de todos 
os bens e serviços produzi-
dos pelo país em um deter-
minado período.

CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O DESEMPENHO 
DA ECONOMIA E O 
DESENVOLVIMENTO 
BRASILEIRO

É necessário que o cres-

cimento da economia brasi-
leira supere a média mundial 
e possa se compatibilizar 
com o nível de expansão 
das economias dos países 
emergentes. E, ainda, que 
incorpore outros elementos, 
como as de qualidade, de 
produtividade, sustentabili-
dade e de competitividade. 
O desafio maior será o agre-
gar maior valor à produção 
nacional, combinando-se as 
potencialidades da nossa 
agropecuária com um novo 
ciclo industrial no país. En-
fim, seria como adotar uma 

política contemporânea mo-
derna, que possa ter como 
sustentação um modelo hí-
brido substitutivo tanto de 
importações quanto de ex-
portações – principalmente 
de commodities.

Há muito o debate eco-
nômico brasileiro foi ideo-
logizado e politizado e são 
notórios os equívocos de 
política econômica prati-
cados pelo país.  Um desses 
equívocos diz respeito à 
crença de que a estabilida-
de econômica é condição 
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prévia à retomada do de-
senvolvimento. Primeiro 
a estabilidade, só depois 
o desenvolvimento. Sendo 
assim, as políticas de esta-
bilização assumem um ca-
ráter de primazia absoluta, 
subordinando e sufocando 
todas as outras políticas. 
Apequena-se a política eco-
nômica, amesquinham-se 
os objetivos para a econo-
mia do País. E já lá se vão 
algumas décadas de busca 
inglória da miragem da es-
tabilidade.

Evidentemente, nin-
guém, em sã consciência, 
há de negar a necessidade 
de as economias nacionais 
ostentarem bons e saudá-
veis fundamentos macro-
econômicos. O caminho da 
estabilidade deve ser con-
cebido e implementado, no 
bojo de uma política de de-

senvolvimento para o País. 
A estabilidade não prece-
de o desenvolvimento; ao 
contrário, é a estratégia de 
desenvolvimento do País 
que deve, simultaneamen-
te, orientar e contextuali-
zar as opções da política 
macroeconômica. Até por-
que, ao contrário do que 
se costuma propagar, os 
caminhos possíveis para 
se alcançar a estabilidade 
econômica são vários.

Outro desses equívo-
cos é imaginar que apenas 
o ajuste fiscal e algumas 
reformas – como a pre-
videnciária e tributária 
- 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 produzi-
rá ganhos generalizados 
e, em especial, aumentos 
da arrecadação tributária. 
Cabe destacar que, quan-
do um denominador é bai-
xo, todos os numeradores 
podem ser considerados 
altos – o que se aplica efeti-
vamente no tocante à ques-
tão das receitas e despesas 
públicas. Quando há declí-
nio da atividade econômi-
ca, como ocorre nos anos 
mais recentes – a produção 
nacional não cresce – os 
lucros se transformam em 
prejuízos para empresas 
e, com isso, não há como 

gerar Imposto de Renda e 
outras receitas. 

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

“Faço um alerta: se 
não voltarmos a crescer, as 
nossas dificuldades só vão 

Ano Variação % anual 

2001 1,39

2002 3,05

2003 1,14

2004 5,76

2005 3,20

2006 3,96

2007 6,07

2008 5,09

2009 -0,13

2010 7,53

2011 3,97

2012 1,92

2013 3,00

2014 0,50

2015 -3,55

2016 -3,28

2017 1,32

2018 1,78

2019 1,22

2020 -3,88

2021 4,62

Ano PIB em R$ 

2001 5.705.571.262.839,32

2002 5.879.788.705.064,73

2003 5.946.867.039.678,57

2004 6.289.404.478.165,14

2005 6.490.799.715.835,60

2006 6.747.964.467.033,17

2007 7.157.557.178.645,18

2008 7.522.177.131.270,58

2009 7.512.713.330.239,61

2010 8.078.287.355.084,00

2011 8.399.352.671.014,98

2012 8.560.719.018.099,35

2013 8.817.953.443.393,13

2014 8.862.392.027.172,85

2015 8.548.152.573.819,58

2016 8.268.122.198.885,69

2017 8.377.498.628.924,46

2018 8.526.925.286.857,89

2019 8.631.020.100.435,99

2020 8.296.250.766.395,36

2021 8.679.489.568.000,91

BRASIL – PIB – PRODUTO 
INTERNO BRUTO
VARIAÇÃO % ANUAL

BRASIL – PIB – PRODUTO 
INTERNO BRUTO
EM R$ DO ÚLTIMO ANO

Fonte: IBGE Fonte: IBGE

Ano PIB em US$ (milhões)

2001 559.562,59

2002 508.101,18

2003 559.465,40

2004 669.339,54

2005 892.033,25

2006 1.107.131,33

2007 1.396.797,40

2008 1.693.147,00

2009 1.672.624,76

2010 2.209.750,92

2011 2.614.482,35

2012 2.463.548,92

2013 2.468.456,41

2014 2.454.846,01

2015 1.796.167,58

2016 1.800.134,38

2017 2.063.184,62

2018 1.916.212,79

2019 1.872.799,65

2020 1.447.998,21

2021 1.608.832,34

BRASIL – PIB – PRODUTO 
INTERNO BRUTO
US$ (MILHÕES CORRENTES)

Fonte: IBGE

Ano População (mil)

2000 173.766

2001 176.209

2002 178.499

2003 180.708

2004 182.865

2005 184.991

2006 187.062

2007 189.038

2008 191.010

2009 192.981

2010 194.891

2011 196.604

2012 198.315

2013 200.004

2014 201.718

2015 203.476

2016 205.157

2017 206.805

2018 208.495

2019 210.147

2020 211.756

2021 213.318

BRASIL
POPULAÇÃO
(MIL)

Fonte: IBGE

O Brasil obteve, em 2021, 
um PIB - Produto Interno 
Bruto equivalente ao do 
ano de 2008 quando medi-
do em dólares norte-ame-
ricanos correntes.

Neste século, o crescimen-
to da população brasileira 
vem declinando ano a ano. 
De uma taxa de crescimen-
to de 1,40% em 2001, o 
país experimentará Daqui 
para frente crescimento 
inferior a 0,70% ao ano.
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se agravar e as soluções, 
para os nossos principais 
problemas, estarão cada 
vez mais distantes. Mesmo 
já detendo, por exemplo, a 
mais elevada carga tribu-
tária de nossa história, ela 
continuará se expandindo, 
assim como a dívida pú-
blica, que poderá nos dire-
cionar a uma situação ex-
plosiva. E os recursos para 
investimentos em geral 
ficarão, também, sempre 
mais escassos

 
Repito e insisto no 

tema: precisamos nos 
reconciliar com o desen-

volvimento e retomar o 
crescimento econômico 
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 
número um. A proposta, 
nesse sentido, é a im-
plantação de um “Sistema 
de Metas de Crescimen-
to Econômico Vigoroso, 
Consistente, Contínuo e 
Sustentável”, resgatando-
-se o planejamento para 
que se possa captar o fu-
turo promissor e iniciar 
já a sua transformação 
em realizações efetivas. 

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

Nesta direção já tive-
mos, antes, vários exem-
plos bem sucedidos e que 
poderiam nos servir de ins-
piração, como foi o caso do 

Ano Em US$ corrente

2001 3.175,57

2002 2.846,52

2003 3.095,96

2004 3.660,29

2005 4.822,03

2006 5.918,54

2007 7.388,97

2008 8.864,17

2009 8.667,31

2010 11.338,41

2011 13.298,23

2012 12.422,41

2013 12.342,02

2014 12.169,72

2015 8.827,43

2016 8.774,44

2017 9.976,49

2018 9.190,69

2019 8.911,85

2020 6.838,06

2021 7.541,96

Ano % no PIB total

2001 5,64

2002 6,42

2003 7,20

2004 6,67

2005 5,48

2006 5,14

2007 5,18

2008 5,41

2009 5,24

2010 4,84

2011 5,11

2012 4,90

2013 5,28

2014 5,03

2015 5,02

2016 5,66

2017 5,34

2018 5,15

2019 4,89

2020 6,82

2021 8,09

Ano % no PIB total

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

2021 22,15

Ano Em R$

2001 32.379,63

2002 32.940,13

2003 32.908,65

2004 34.393,69

2005 35.087,08

2006 36.073,49

2007 37.863,01

2008 39.381,01

2009 38.929,83

2010 41.450,35

2011 42.722,24

2012 43.167,29

2013 44.088,84

2014 43.934,66

2015 42.010,68

2016 40.301,52

2017 40.509,22

2018 40.897,52

2019 41.071,32

2020 39.178,41

2021 40.688,10

BRASIL - RENDA 
PER CAPITA
EM US$  
CORRENTE

BRASIL – AGROPECUÁRIA – 
PREÇOS CORRENTES
PARTICIPAÇÃO % NO PIB 
TOTAL – 2001 A 2021

BRASIL – INDÚSTRIA – 
PREÇOS CORRENTES
PARTICIPAÇÃO % NO PIB 
TOTAL – 2001 A 2021

BRASIL - RENDA 
PER CAPITA
EM R$ DO  
ÚLTIMO ANO

Fonte: IBGE Fonte: IBGE Fonte: IBGEFonte: IBGE

Seja em dólares americanos correntes ou em reais, a ren-
da per capita dos brasileiros despencou literalmente e en-
contra-se, atualmente, em níveis equivalentes ao ano de 
2007.  Nesse mesmo período, a renda per capita mundial 
experimentou crescimento expressivo.

Em 2021, a agropecuária 
deteve no século a sua 
maior participação relati-
va no PIB – Produto Inter-
no Bruto nacional.

A indústria continua per-
dendo participação relativa 
no PIB – Produto Interno 
Bruto nacional e representa 
apenas quase 1/3 Do total.
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Plano de Metas, durante o 
Governo JK”.

Na verdade, nestes úl-
timos 40 anos, com rarís-
simas exceções, o Brasil 
vem sendo vítima de uma 
doença que intitulo de 
“síndrome do raquitismo 
econômico” e fica eviden-
ciado, simplesmente, que 
não consegue acompanhar 
o crescimento da econo-
mia mundial. A marcha do 
crescimento econômico na-
cional parece enferrujada, 
emperrada e não consegue 
engatar qualquer ritmo 

que possa levá-la avante e, 
ao contrário, tem se mos-
trado como uma autêntica 
marcha a ré, um verdadeiro 
andar para trás, como um 
rabo de cavalo.

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

O Brasil não pode 
prescindir do crescimen-
to econômico: o estoque 
de problemas sociais acu-

mulados, eleva-se expo-
nencialmente, apesar da 
desaceleração da taxa de 
crescimento da população. 
Entendo que só a expansão 
da economia preencherá as 
condições necessária para 
o enfretamento e atenua-
ção dos mesmos.

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

É verdade que há uma 
grave crise financeira do 
setor público brasileiro, em 
todos os seus níveis e, em 
grande parte, ela é provo-
cada pelo não crescimento 
real das receitas públicas 
em decorrência do pouco 
dinamismo da economia 
nacional e, mesmo assim, 
apesar da “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 efe-
tivar no bojo de um projeto 
global de redefinição de seu 
papel na economia da País, 
e não a partir de medidas 
tópicas, superficiais e indis-
criminadas que fariam agra-
var ainda mais a questão.

Sem a superação desses 
entraves, a economia brasi-
leira continuará patinando, 
imersa no conjunturalismo 
predominante e vigorante 
em várias das décadas an-
teriores e ainda 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-
rem a urgente necessidade 
da transformação do País 
em uma Nação Desenvolvi-
da, justa e próspera. Para 
que isso ocorra, torna-se 
imprescindível que estas 
decisões, insubstituíveis e 
inadiáveis por mais tempo 
elejam, com destaque “o 
desenvolvimento em pri-
meiro lugar”.

Ano % no PIB total

2001 15,37

2002 14,48

2003 16,88

2004 17,79

2005 17,36

2006 16,59

2007 16,60

2008 16,52

2009 15,27

2010 14,97

2011 13,86

2012 12,55

2013 12,27

2014 12,01

2015 12,24

2016 12,48

2017 12,45

2018 12,27

2019 12,01

2020 11,19

2021 11,33

BRASIL – INDÚSTRIA 
DE TRANSFORMAÇÃO – 
PREÇOS CORRENTES 
PARTICIPAÇÃO % NO PIB 
TOTAL – 2001 A 2021

Fonte: IBGE

A indústria de transforma-
ção no brasil atingiu, em 
2021, um dos níveis mais 
baixos de participação re-
lativa no PIB – Produto In-
terno Bruto nacional.

Ano % no PIB total

2001 67,78

2002 67,22

2003 65,83

2004 64,69

2005 66,05

2006 67,18

2007 67,70

2008 67,26

2009 69,18

2010 67,78

2011 67,72

2012 69,07

2013 69,87

2014 71,18

2015 72,46

2016 73,11

2017 73,54

2018 73,00

2019 73,31

2020 72,69

2021 69,75

BRASIL – SERVIÇOS – 
PREÇOS 
CORRENTES 
PARTICIPAÇÃO %  
NO PIB TOTAL – 
2001 A 2021

Fonte: IBGE

O setor de serviços conti-
nua detendo mais de 2/3 
de participação relativa 
no PIB – Produto Interno 
Bruto nacional.
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Juros elevados condenam a economia 
brasileira ao atraso e  subdesenvolvimento
Taxa Selic sobe para 11,75%, a maior desde fevereiro de 2017. Membros do Copom 
do Banco Central aumentaram a Selic pela 9ª vez consecutiva, que havia começado 
a subir os juros já em março de 2021

“Transportaram-se para o nosso País, mecânica e acriticamente, técnicas e instituições que, ou 
não correspondiam mais às condições de nossa época – como é o caso das correspondentes ao 

liberalismo europeu do século XXI, ou não se ajustaram à nossa realidade – como é o caso das que insistem 
em dar tratamento monetário a fenômenos que são basicamente econômicos.”

JK:

O Brasil precisa urgen-
temente se reconciliar com 
o crescimento e o desenvol-
vimento econômico.

Entrevista exclusiva, 
concedida em novembro 
de 2004, pelo empresário 
Robson Braga de Andra-
de (à época presidente da 
FIEMG-Federação das In-
dústrias de Minas Gerais) 
ainda parece vigorar para 
os dias atuais.  Nela, ele já 
condenava a política de 
juros altos adotada pelo 
governo federal, conside-
rando-a “lamentável e de-
sestimulante”.

Robson Andrade já de-
fendia a redução dos gastos 
públicos com os encargos da 
dívida pública e a retomada 
dos investimentos públicos 
na modernização e expansão 
da infraestrutura do país, a 
redução da carga tributária 
que onera a produção e mais 
crédito para as pequenas e 
médias empresas.

Atualmente, Robson 
Andrade é presidente da 
CNI – Confederação Na-
cional da Indústria. E ele 
continua hoje defendendo 

consistentemente, os mes-
mos princípios e concei-
tos, como um empresário à 
frente de seu tempo.

Você se lembra da-

quela frase: “Se o Brasil 
não acabar com a saúva, 
a saúva acaba com o Bra-
sil” do pesquisador fran-
cês Yves Saint-Hilaire, em 
1800 e que mostrava que 

ele ficou espantado com 
a ação de formigas corta-
deiras que destruíam ár-
vores frondosas, além de 
arbustos, culturas, pastos 
e grama?
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JK já afirmava: “Pre-
tender solucionar a crise 
brasileira com remédios 
prescritos para o único fim 
de estabilidade, como se 
fôssemos uma terra exaus-
ta e um povo cansado, ne-
cessitados de equilibrar as 
poucas forças que ainda 
nos restassem é semelhan-
te, malgrado as deforma-
ções que acarretam todas 
as analogias, ao intento de 
se tratarem as crises da pu-
berdade com medicamen-
tos destinados a mitigar a 
senectude.”

Pois é, o COPOM – Con-
selho de Política Monetária 
do Banco Central acabou 
de decidir, no último 16 
de março, por mais um au-
mento da taxa Selic de 1%, 
elevando-a para 11,75% ao 
ano e confirmando nova-
mente o Brasil como deten-
tor disparado da mais ele-
vada taxa de juros real do 
mundo (1).  Destaque: par-
cela expressiva do mercado 
financeiro já estava traba-
lhando com a hipótese da 
Selic chegar ao final deste 
ano em 13,25% - cabendo 

salientar que o Relatório 
Focus do Bacen, de 14 de 
março último, já a projeta-
va em 12,75%. Assim, ain-
da outros aumentos virão 
pela frente!

As estimativas apontam 
que, apenas com esse au-
mento, a decisão de agora 
do Bacen vai representar 
um acréscimo de R$ 69,79 
bilhões (ou US$ 12,92 bi-
lhões) nas despesas de 
pagamento de juros e en-
cargos nominais sobre o 
estoque da dívida pública 

bruta brasileira consolida-
da. Enfim, trata-se de uma 
enorme subtração de recur-
sos públicos, tão carentes à 
saúde, educação e à retoma-
da de um novo ciclo de de-
senvolvimento econômico.

Vale ressaltar que a con-
ta de juros acumulada em 
2021 ficou em R$ 448,4 bi-
lhões (5,2% do PIB) e o re-
sultado nominal, das contas 
públicas, fechou deficitário 
em R$ 383,7 bilhões no 
acumulado dos 12 meses - 
equivalente a 4,4% do PIB.

Em seu primeiro even-
to público, após a reunião 
do Copom de março, o pre-
sidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, de-
clarou que espera o pico da 
inflação acumulada em 12 
meses para abril. Campos 
também afirmou que a in-
flação de curto prazo poderá 
ser um pouco mais alta do 
que o esperado inicialmente. 

Ele voltou a destacar que 
o Brasil saiu na frente no 
ajuste da política monetária. 
Vários países ainda terão de 
promover altas relevantes 
para que as suas taxas de ju-
ros fiquem acima do seu nível 
neutro e contenham o movi-
mento de alta da inflação. 
Ele disse que “O Brasil tem 
sido mais atuante em uma 
inflação que entendemos ser 
mais persistente. A inflação 
contaminou os núcleos e hoje 
está acima da meta em ser-
viços, comércio e indústria. 
Precisamos endereçar esse 
problema com serenidade e 
firmeza”, completou. 

Campos avalia que a 
guerra na Ucrânia resul-
tará em maiores pressões 
nos preços e em menor 
crescimento da economia 
global. Entretanto, ele vê o 
episódio como uma opor-
tunidade para a indústria 
brasileira se inserir nas ca-
deias globais de oferta. 

A respeito da atividade 
econômica, o presidente do 
Banco Central comentou que 
a projeção do BC é superiora 
à do mercado (0,5% confor-
me a Pesquisa Focus). Segun-
do sua avaliação os números 
na ponta têm surpreendido 
para cima. Ele destacou o 
avanço do crédito. 

Quanto à política fiscal, 
Campos destacou que a alta 
das commodities eleva a 
arrecadação de impostos e 
pode resultar em nova me-
lhora dos números fiscais 
a curto prazo. Entretanto, 
seguem em aberto questões 
sobre a sustentabilidade fis-
cal no longo prazo.

Inflação surpreenderá para cima no curto 
prazo, segundo Roberto Campos Neto 

Em entrevista à revis-
ta Focus de março último, 
considerado um dos mais 
experientes economistas 
do país, o professor Luiz 
Gonzaga Belluzzo aponta 
que a crise no leste euro-
peu vai mudar o mundo e 
o Brasil não está a tento 
ao jogo. Crítico dos eco-
nomistas de mercado, 
ele também alerta que os 
desafios para o próximo 
governo são enormes. 
“Estamos andando par a 
trás. Aqui o Banco Cen-
tral derruba a economia 
para derrubar a inflação”, 
lamenta

O problema é que os 
economistas ligados ao 
mercado financeiro têm 
uma visão muito simplista 
sobre a economia e a so-

ciedade. No entanto, não 
apenas estão ocupando 
o governo federal no mo-
mento como também são 
os únicos que têm espa-
ço nos grandes meios de 
comunicação brasileiros, 
o que prejudica demais o 
debate público sobre a si-
tuação econômica do país. 
Beluzzo avalia que, para 
mudar o país, a propos-
ta do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva Lula 
é a correta: colocar os ri-
cos no imposto de renda e 
os pobres no orçamento. 
Mas os desafios que se 
apresentam são grandes 
e o debate público sobre 
economia está perdido 
em meio ao vício da ve-
lha mídia, que se tornou 
porta--voz dos interesses 
do mercado financeiro.

“Andamos para trás. 
Derruba-se a economia 
para segurar a inflação”
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Considero esse resul-
tado uma verdadeira aber-
ração praticada por uma 
política monetária suicida, 
sim, este seria o argumento 
para refutar tais decisões 
lamentáveis: lucros exor-
bitantes de uns poucos, em 
detrimento da maior par-
cela da sociedade. 

Voltamos a um estado 
de economia caracteris-
ticamente rentista! Uma 
verdade e realidade que 
precisam ser urgentemen-
te ser rediscutidas e rea-
valiadas, porque ao longo 
destes quase 30 anos, des-
de que foram criadas, só 
levam o crescimento eco-

nômico para trás e para 
baixo, como rabo de cavalo, 
do que considero e rotulo 
como uma situação de crise 
de raquitismo econômico.

O economista Paulo Ra-
bello de Castro comentou a 
decisão do Copom: “A ava-
lanche de juros no Brasil 
não apresenta justificativa 
razoável. Se a projeção da 
inflação oficial para o fim 
deste ano já é ficar na faixa 
de 6%, não há necessidade 
deste movimento.  O custo 
financeiro será enorme para 
todas as empresas, inclusive 
aquelas micro e pequenas 
que buscaram socorro nas 
linhas de crédito do Pro-
nampe, com juros indexados 
à Selic.  O governo também 
enfrentará aumento signifi-
cativo do custo da dívida pú-
blica.  Onde está o Congresso 
para discutir a política fi-
nanceiro do Banco Central? 
De que adianta o presidente 
do BC escrever carta no fim 
do ano tentando explicar o 
inexplicável?

A pergunta que precisa 
ser feita é: a quem interessa 
a manutenção desta política 
monetária, na contramão do 

resto do mundo e que sub-
trai do país todas as suas es-
peranças de um crescimento 
econômico, distante no mí-
nimo, no acompanhamento 
da média do ritmo mundial?

As projeções, para este 
ano, apontam gastos de 
juros e encargos nominais 
sobre a dívida bruta públi-
ca consolidada brasileira 
(União, Estados e Municí-
pios) no valor de R$ 657,87 
bilhões – equivalentes a 
US$ 121,98 bilhões. Mere-
ce destacar que, em 2021, 
de acordo com o Portal da 
Transparência da Controla-
doria Geral da União, o país 
gastou com a Previdência 
Social R$ 740,27 bilhões, a 
Saúde R$ 161,94 bilhões e, 
com a Educação, R$ 96,05 
bilhões. Pobre Brasil!

Entendo que se o Brasil 
não acabar com esta polí-
tica de juros nefastos e es-
tratosféricos, essa política 
vai acabar com o Brasil. Em 
vários países – principalmen-
te entre os desenvolvidos e, 
principalmente, nos Estados 
Unidos, a taxa básica de juros 
praticada tem sido funda-
mentalmente negativa desde 

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

Fonte: FMI/LCA 
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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2008, quando ocorreu a Crise 
Financeira do Subprime. Nos 
Estados Unidos, desde 2018 
e até hoje, a taxa básica de 
juros era de 0,25% ao ano, 
em que pese uma taxa anual 
de inflação de 7,1%. A partir 
do dia 17 de março elevou-se 
para 0,50% - e a expectativa 
é que alcance 1,87% no final 
de 2022 – mesmo com uma 
taxa de inflação estimada em 
4,3% para este ano pelas au-
toridades monetárias do país.

Desde o início deste sécu-
lo XXI tenho contestado as po-
líticas monetárias adotadas 
pelo Brasil, denunciando-as 
através da publicação Merca-
doComum. E, nestas contes-
tações, encontrei arcabouço 
técnico para defende-las, 
também através de alguns 
artigos do renomado econo-
mista André Lara Resende, 
que reputo detentor de um 
dos melhores argumentos 
nesta mesma direção.

A discussão sobre a am-
plitude da taxa de juros real 
praticada no Brasil não é 
nova, como poderia sugerir 
a interpretação dos dois ar-
tigos de André Lara Resende 
publicados, respectivamen-
te, em 13 e 27 de janeiro de 
2017 no Valor Eu & Fim de 

Semana, os quais tiveram  
enorme repercussão entre 
economistas e formadores de 
opinião, como se tivesse ocor-
rido a quebra de um dogma e 
que o tema em pauta, como 
uma infalibilidade papal, 
estivesse em discussão. No 
entanto, cabe extrair alguns 
relevantes pontos e observa-
ções desses artigos: 

1 - “Desde a estabilização 
da inflação crônica, com o Real 
– e já se vão mais de 20 anos – 
a taxa básica de juros no Bra-
sil causa perplexidade entre 
os analistas. Por que tão alta? 
Inúmeras explicações foram 
ensaiadas, como distorções, 
psicológicas e institucionais, 
associadas ao longo período 
de inflação crônica com inde-
xação, baixa poupança e alta 
propensão ao consumo, tanto 
pública como privada; inefi-
cácia da política monetária 
entre outras. Embora todas fa-
çam sentido e possam, no seu 
conjunto, ajudar a entender 
por que os juros são tão altos, 
nenhuma delas foi capaz de 
dar uma resposta convincente 
e definitiva para a questão.

As altíssimas taxas bra-
sileiras ficaram ainda mais 
difíceis de serem explicadas 
diante da profunda recessão 

dos últimos dois anos. Como 
é possível que depois de dois 
anos seguidos de queda do 
PIB, de aumento do desem-
prego, que já passa de 12% 
da força de trabalho, a taxa 
de juro no Brasil continue 
tão alta, enquanto no mundo 
desenvolvido os juros estão 
excepcionalmente baixos? Há 
quase uma década, nos Esta-

dos Unidos e na Europa, e há 
três décadas no Japão, os juros 
estão muito próximos de zero, 
ou até mesmo negativos, mas 
no Brasil a taxa nominal é de 
dois dígitos e taxa real conti-
nua acima de 7% ao ano”.

2 – Em artigo subse-
quente, Lara Resende acres-
centa: “No Brasil, a inflação 

Governo US$ bilhões total Média anual 

Luis Inácio Lula da Silva  
2003/2010 – 8 anos 2.475,84 309,48

Dilma Rousseff 
2011/2016 – 6 anos 2.298,70 383,12

Michel Temer 
2017/2018 – 2 anos 816,11 408,05

Jair Bolsonaro  
2019/2022* - 4 anos 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

Ranking País Juros reais* Juros nominais

1 Rússia 30,07% 20,00%
2 Brasil 7,10% 11,75%
3 Colômbia 3,65% 4,00%
4 Chile 3,64% 5,50%
5 México 2,62% 6,00%
6 Turquia 1,44% 14,00%
7 Hungria 1,22% 3,40%
8 Indonésia 1,00% 3,50%
9 África do Sul 0,46% 4,00%
10 China -0,01% 4,35%
11 Malásia -0,05% 1,75%
12 Filipinas -0,14% 2,00%
13 Hong Kong -0,74% 0,86%
14 Índia -0,90% 5,40%
15 Japão -0,95% -0,10%
16 Suíça -0,98% -0,75%
17 Israel -1,40% 0,10%
18 Tailândia -1,49% 0,68%
19 Nova Zelândia -1,76% 1,00%
20 República Checa -1,76% 4,50%
21 Coreia do Sul -1,79% 1,25%
22 Reino Unido -1,86% 0,75%
23 Polônia -1,89% 3,50%
24 Suécia -2,14% 0,00%
25 Cingapura -2,20% 0,33%
26 Dinamarca -2,30% -0,60%
27 Austrália -2,34% 0,10%
28 Grécia -2,62% 0,00%
29 Áustria -3,19% 0,00%
30 Portugal -3,38% 0,00%
31 Taiwan -3,48% 1,13%
32 Canadá -2,31% 0,50%
33 França -3,84% 0,00%
34 Estados Unidos -4,28% 0,50%
35 Alemanha -4,85% 0,00%
36 Holanda -5,03% 0,00%
37 Espanha -5,12% 0,00%
38 Itália -5,35% 0,00%
39 Bélgica -5,48% 0,00%
40 Argentina -15,20% 42,50%

RANKING DE TAXA DE JUROS REAIS

*Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses. 
Fonte: Infinity Asset
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é muito pouco sensível à taxa 
de juros. As razões da inefi-
cácia da política monetária 
são muitas e controvertidas, 
mas a baixa sensibilidade 
da inflação à taxa de juros 
é indiscutível, uma unanimi-
dade. Por outro lado, a dívi-

da pública em torno de 70% 
do PIB, uma taxa nominal de 
juros de 14% ao ano exige 
um superávit fiscal de quase 
10% do PIB para que a dí-
vida nominal fique estável. 
Com a economia estagnada 
e a inflação perto dos 6% ao 

ano, isso significa que é pre-
ciso um superávit fiscal pri-
mário de quase 5% da renda 
nacional para estabilizar 
a relação entre a dívida e o 
PIB. A carga tributária está 
perto dos 40% do PIB, alta 
até mesmo para países avan-

çados, ameaça estrangular 
a economia e inviabilizar a 
retomada do crescimento. 
A dificuldade política para 
reduzir despesas é enorme. 
Fica assim claro que o custo 
fiscal da política monetária 
não é irrelevante”.
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Ucrânia é apenas uma peça de peão 
na disputa pela hegemonia do mundo
Putin não é herói nem monstro, e o Ocidente não é o mocinho da história. 
Os dois lados da guerra

Francisco Câmpera*

Este não é um conflito local, mas 
global que pode se descambar a qual-
quer momento para uma Terceira 
Guerra Mundial. O que está em jogo 
é o domínio internacional político, 
econômico e militar. Apesar de ser 
incomparavelmente mais poderosa, a 
Rússia vem perdendo neste primeiro 
momento a batalha da narrativa, pelo 
menos no Ocidente.

A arma que ambos usam é pode-
rosa: as Fake News. Há um ditado que 
a verdade é a primeira vítima de uma 
guerra, porque a mentira sempre foi 
instrumento estratégico. A grande 
novidade atualmente é o celular, per-
mitindo imagens instantâneas e im-
pactantes. Com a tecnologia, a manipu-
lação de imagens e vídeos ficou mais 
fácil enganar, ainda mais ao misturar 

realidade com ficção. Exemplos não 
faltam. A União Europeia não brinca 
em serviço, proibiu a veiculação nos 
países do bloco dos meios de comuni-
cação estatais russos “Russia Today” e 
“Sputnik”, para garantir a divulgação só 
do lado dela, tirando assim a liberdade 
das pessoas raciocinarem por conta 
própria. Estas publicações estão em 
vários idiomas, inclusive o português.
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A rede social “YouTube”, do Goo-
gle, também vetou esses canais. O 
pior foi a Meta, empresa que adminis-
tra o Facebook e Instagram, que libe-
rou discurso de ódio contra militares 
russos e de seu país aliado, Belarus. 
Estas empresas americanas, que se 
apresentam como globais e liberais, 
provaram que não são confiáveis ao 
cometerem este crime, criticado até 
pela ONU – Organização das Nações 
Unidas. Esta medida revela que estas 
empresas de tecnologia, corajosas ao 
defender a liberdade em qualquer 
parte no mundo, são subservientes 
aos interesses do governo americano, 
em prejuízo aos bilhões de usuários 
da plataforma. Elas se tornaram as 
armas mais poderosas que os Estados 
Unidos dispõem atualmente.

RÚSSIA CANCELADA

A insensatez não parou por aí! 
Apesar de as “regras” atuais em rela-
ção à guerra, a perseguição aos cida-
dãos russos, que não têm nada a ver 
com as decisões do Putin, revelam a 
ignorância e crueldade do Ocidente 
ao estimular a russofobia.  Os atle-
tas do país foram excluídos de com-
petições de todo tipo, até da Copa de 
2022. Apresentações de artistas e do 
Bolshoi, o melhor grupo de balé do 
mundo, foram cancelados mundo afo-
ra. Até um curso sobre um dos maio-
res escritores de todos os tempos, 
Fiódor Dostoiévstky, foi excluído por 
uma universidade italiana. Num even-
to sobre o espaço nos Estados Unidos 
o nome do primeiro homem a ir ao 
espaço, Yuri Gagarin, foi retirado, ou 
como se fala hoje em dia: “cancelado”. 
É absolutamente ridículo e insano. 
Russos ou descendentes estão sendo 
xingados nas redes sociais com pa-
lavras de mais baixo calão, uma vio-
lência e covardia sem precedentes. O 
Facebook, YouTube e Instagram, que 
por muito menos bloqueiam contas, 
apoiam estes ataques porque não es-
tão tomando nenhuma providência. 
Até a Coca-Cola e MacDonald´s, que 
entraram no país ainda na era sovi-
ética, anunciaram a retirada do país. 

Neste caso, pelo menos os russos vão 
se tornar bem mais saudáveis.

FAKE NEWS

Diariamente há notícias sobre a 
destruição de hospitais e demais áre-
as civis pelo exército russo, e sempre 
prevalece a versão da Ucrânia, rara-
mente há o outro lado. O Ministério 
de Defesa da Rússia afirma que na 
maioria das vezes são nacionalistas 
ucranianos que estão atacando alvos 
civis e sabotando a fuga de da po-
pulação para acusá-los de crime de 
guerra. A Rússia divulgou que foram 
achadas provas sobre um programa 
de desenvolvimento de armas bio-
lógicas proibidas na Ucrânia com 
o apoio dos Estados Unidos. O Mi-
nistério de Defesa russo ainda afir-
mou que estas provas revelam que 
a Fundação George Soros e o filho 
do Presidente dos Estados Unidos, 
Hunt Biden, também financiavam es-
tas pesquisas. É uma acusação muito 
grave para ser ignorada pela mídia 
Ocidental. Numa guerra não se pode 
acreditar em nenhum dos lados, te-
mos que desconfiar de qualquer no-
tícia que é divulgada e checar a sua 

veracidade. O que estamos vendo é 
uma insanidade, qualquer informa-
ção divulgada pelo governo ucrania-
no não é questionada e apresentada 
como uma verdade absoluta.

INVASÕES AMERICANAS

Antes da explosão da internet, 
era mais fácil manipular a opinião 
pública. Quando os Estados Unidos 
invadiram o Iraque, em 2003, contra 
o antigo aliado, Saddam Hussein, a 
guerra foi lastreada numa Fake News 
de que o ditador teria armas químicas 
de destruição de massa, mentira que 
foi descoberta anos depois. Também 
vieram à tona imagens de torturas 
praticadas contra iraquianos, com 
requintes sexuais bizarros e crimino-
sos. A invasão no país ocorreu mesmo 
com a posição contrária do Conse-
lho de Segurança da ONU. Apesar de 
tudo isso, não aconteceram protestos 
como vemos agora. 

Assim como no Iraque, mais re-
centemente os EUA com o apoio dos 
europeus invadiram a Líbia, Síria, 
Afeganistão. Destruíram esses países 
que até hoje não se recuperaram. Pior, 
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viraram uma indústria de atos extre-
mistas e causaram uma das maiores 
crises de imigração na Europa. Lem-
bram daquela criança síria boiando 
no Mediterrâneo de uma família re-
fugiada? Também não aconteceram 
protestos pelo mundo afora diante de 
tamanha calamidade.

O mais desastroso de todos foi o 
Afeganistão, depois dos americanos 
derrubarem o Talebã, o atual pre-
sidente dos EUA, Joe Biden, aban-
donou o país de forma desastrada, 
deixando-o justamente para o mes-
mo grupo extremista, que mata e es-
tupra mulheres e meninas, e mantém 
a população refém da violência. Ape-
sar das atrocidades, a opinião públi-
ca ocidental não reagiu como no caso 
da Ucrânia.

Em março deste ano, 81 pesso-
as foram executadas no Iêmen acu-
sadas de terrorismo. O governo é 
apoiado pela Arábia Saudita, EUA e 
Emirados Árabes Unidos. O conflito 
já dura sete anos e 380 mil pessoas 
foram mortas, sendo 10 mil crianças. 
A ONU considera a crise a mais grave 

do mundo, com 80% da população 
passando fome, apesar do país ser 
produtor de petróleo. Mesmo assim, 
não é destaque na mídia e não há 
protestos pelo mundo.

Portanto, bastam estes últimos 
(péssimos) exemplos para constatar 
que a chamada “`Pax Americana”, cria-
da após 2ª Guerra Mundial, produziu 
mais conflitos do que propriamente a 
paz, que não costumam ser questiona-
dos pela opinião pública global.

 OTAN X PACTO DE VARSÓVIA

Quando a Guerra Fria terminou, 
com o fim da URSS (União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas), em 
1991, o Ocidente teve a oportunidade 
de firmar aliança com a Rússia, mas 
isto nunca aconteceu. Eles continu-
aram a ser tratados como inimigos, 
apesar de a Rússia ter acabado com 
o Pacto de Varsóvia, formada como 
resposta à criação da OTAN (Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte).

Os EUA e a Europa criaram a 
OTAN em 1949 e depois da queda da 

União Soviética, eles não só a manti-
veram, como a expandiram para 14 
países vizinhos da Rússia, principal-
mente aos integrantes da ex-URSS. 
Não satisfeitos, estimularam grupos 
separatistas para formarem novas re-
públicas dentro do próprio território 
russo. Imagina a Rússia fazer isto com 
o Texas, que pertencia ao México?

Há anos, Putin vem reclamando 
desta expansão e tentando negociar. 
Ele até mesmo reconheceu as frontei-
ras da Ucrânia num tratado em 2004. 
Mas o Ocidente o ignorou completa-
mente e apoiou um golpe contra um 
governo pró-Rússia em 2014, pas-
sando a armar a Ucrânia e perseguir 
a população de origem russa. Esta 
postura do Ocidente favorece a po-
lítica de Putin de rearmar a Rússia e 
investir em seu arsenal nuclear.

KISSINGER E CHOMSKY

Considerado um dos maiores di-
plomatas americanos, Henry Kissin-
ger, responsável pela aproximação 
dos EUA com a China nos anos 70 e 
arquiteto do fim da URSS, vem aler-
tando desde o fim do regime comu-
nista, há 30 anos, que o Ocidente está 
cometendo um erro grave ao expan-
dir a OTAN às portas da Rússia. Que 
deveria tratar o país como um novo 
aliado, não como inimigo como na 
Guerra Fria. Kissinger deixou claro 
que a Ucrânia não deveria entrar na 
OTAN, mas poderia ter a liberdade de 
ter relações econômicas com quem 
quiser. “Quando os Estados Unidos 
comandaram cinco ondas de expan-
são da OTAN para o leste, até a porta 
da Rússia, e instalaram armas de ata-
que estratégicas rompendo uma pro-
messa feita à Rússia, eles pensaram 
nas consequências de empurrar um 
grande país contra a parede?”, decla-
rou Kissinger numa recente entrevis-
ta, aos 98 anos de idade.

A posição em relação ao papel 
da OTAN também é duramente cri-
ticada pelo filósofo e maior linguista 
dos Estados Unidos, Noam Chomsky, 
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que diz que a entidade continuou a 
existir para controlar a energia do 
mundo. Pela posição independente 
de Chomsky em relação ao establish-
ment dos EUA, ele é considerado por 
muitos de ter uma posição política de 
Esquerda. Porém, não se pode dizer o 
mesmo de Kissinger, que é uma das 
referências da Direita conservado-
ra americana. Junto com Kissinger e 
Chomsky, estão vários pensadores, 
políticos americanos e europeus, e 
até mesmo militares.

É o caso do coronel Douglas Mc-
gregor, da reserva das Forças Arma-
das americanas, que afirmou em en-
trevista à Fox News que a Rússia está 
sendo mais cautelosa do que os EUA 
foram no Iraque com a população 
civil. Que o governo da Ucrânia está 
usando as pessoas escudo humano 
nas grandes cidades. Que a guerra 
poderia ser evitada caso Zelensky 
declarasse neutralidade, o que se-
ria bom para ambos os lados. Que o 
presidente ucraniano está “adiando 
o inevitável” por orientação exter-
na. Por fim, Mcgregor afirmou que 
Zelensky é um fantoche e colocou a 
população em risco, e que por isso 
não o considera um herói.

2ª GUERRA MUNDIAL

O establishment europeu se en-
volve há séculos em guerras e dispu-
tas para manter o domínio mundial, 
basta lembrar do período colonial 
em outros continentes. Hoje eles têm 
como sócio e líder os EUA, que seguem 
a mesma linha. Os aliados ocidentais 
não querem uma Rússia grande e po-
derosa novamente. O país sempre foi 
cobiçado pelo seu tamanho, riquezas 
e posição estratégica. Basta lembrar 
a invasão de Napoleão Bonaparte 
contra eles, depois, de Adolf Hitler na 
Segunda Guerra Mundial. Ambos saí-
ram derrotados. O extenso território 
ucraniano, aliás, foi vital para a vitó-
ria russa sobre ambos. 

A antiga URSS venceu os nazistas ao 
custo da morte de cerca de 25 milhões 
de soviéticos (não há um número preci-
so). Ironicamente, a Europa hoje é livre e 
democrática graças ao regime comunis-
ta. Hoje se sabe que grandes empresas 
europeias e americanas financiavam Hi-
tler, com a intenção de destruir a URSS. 
Quando os aliados entraram na Nor-
mandia em 6 de junho 1944, na França, 
Stálin já tinha praticamente aniquilado 
as tropas nazistas. A vitória final se tor-

nou menos dura para os aliados na Eu-
ropa graças ao sacrifício dos soviéticos.

ACORDOS

O fim da União Soviética, em 
1991, resultou na separação das 15 
repúblicas, algumas delas com pode-
rio nuclear. É o caso da Ucrânia, que 
fabricava material bélico de ponta, 
com tecnologia nuclear. É onde está 
localizada a famosa Usina Chernobyl, 
que causou a maior explosão nucle-
ar da história. Desde então, a Rússia, 
Europa e EUA, fizeram acordos de 
desarmamento, que envolvia a pro-
messa da OTAN não se expandir para 
os antigos países da URSS. Em 1994, 
outro acordo estabeleceu que todas 
as armas nucleares dos antigos países 
soviéticos ficariam com a Rússia, que 
em troca assumiria as dívidas deles.

Desde então, a Ucrânia passou 
a se afastar da influência russa e se 
aproximar da Europa. O problema 
começa justamente com o “namoro” 
entre do país com a OTAN. Putin já 
dissera diversas vezes que o Ocidente 
enganou a Rússia, porque a organiza-
ção não parou de associar e armar os 
vizinhos em suas fronteiras.
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NAZISMO

A situação piorou quando Voldimir 
Zelensky foi eleito presidente da Ucrâ-
nia, e irresponsavelmente começou a 
defender que o seu país tenha as suas 
próprias armas nucleares. Ele também 
se juntou a nacionalistas radicais e 
passou a combater e matar milhares 
de russos nas regiões onde eles são 
maioria, como Donbass. Alguns gru-
pos ligados ao governo são declara-
damente neonazistas e supremacistas 
brancos, como o Batalhão Azov. Claro 
que o governo da Ucrânia não é na-
zista, até mesmo porque Zelensky é 
de família judaica. A contradição está 
justamente aí, um vale tudo onde não 
importa os princípios, desde que os 
objetivos sejam atingidos.

O apoio de Zelensky a este ba-
talhão deveria ser motivo de preo-
cupação e condenação. É a primeira 
vez após o final da Segunda Guerra 
que um governo na Europa incor-
pora oficialmente um grupo nazista 
em suas fileiras sem nenhum ques-

tionamento. Assim como Estados 
Unidos apoiaram a criação do Esta-
do Islâmico (segundo documentos 
oficiais apresentados por entidades 
civis americanas), para atacar o go-
verno da Síria e atuar no Iraque, a 
Ucrânia faz o mesmo para atingir a 
Rússia. E assim como os americanos 
perderam o controle do grupo terro-
rista, o mesmo deve acontecer com 
o governo ucraniano em relação ao 
Azov.  O pior que esta semente podre 
do renascimento do nazismo está se 
espalhando, porque o batalhão está 
recrutando jovens militantes em 
todo o mundo.

Esta situação é de uma contra-
dição e de um perigo enorme, tanto 
quanto a guerra que se trava. Ao fechar 
os olhos para um batalhão neonazista, 
a Europa corre o risco desta doença 
maligna chamada nazismo se espalhar 
pelo continente novamente. Este caso 
mostra como a OTAN está disposta a 
tudo para emparedar Putin.

A OTAN não tem capacidade ou 

coragem de enfrentar Putin, por isso 
usa o presidente Zelensky para aten-
der os seus interesses e promover a 
guerra. Enquanto a Comunidade Eu-
ropeia poupa a vida de seus associa-
dos, a população ucraniana é quem 
está pagando o preço com a vida. 
Os homens foram proibidos de sair 
do país e, mesmo sem experiência 
nenhuma, são obrigados a servir as 
forças armadas. A condescendência 
do Ocidente é tanta que nenhuma 
palavra foi dita contra o racismo do 
governo de Zelensky, que proibiu os 
negros (a maioria estudantes) que 
moram na Ucrânia, de embarcarem 
nos trens para deixar o país. Só de-
pois que as imagens circularam pelo 
mundo que o governo liberou a via-
gem. Também não foi questionada 
a decretação por Zelensky da Lei 
Marcial, exclusão de 11 partidos de 
oposição (sob alegação que tinham 
algum contato com o governo russo) 
e o controle dos meios de comunica-
ção ucranianos, enquanto qualquer 
ato nesta linha na Rússia é condena-
do imediatamente.
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PAZ

Se Europa de fato quisesse a paz, 
bastaria conter o expansionismo da 
OTAN. Se o Presidente dos EUA, Joe 
Biden, e seus aliados quisessem a 
paz, não estimularia a guerra, não 
enviariam armas à Ucrânia. Aliás, 
isso já vem ocorrendo há muito tem-
po. Se Zelensky quisesse a paz, bas-
taria declarar neutralidade militar. 
Não seria tão difícil e o país estaria 
salvo de uma invasão. O próprio Pu-
tin afirmou que um modelo como a 
Suíça ou a Suécia de pertencer à Co-
munidade Europeia sem entrar na 
OTAN seria aceitável. Portanto, Ze-
lensky poderia evitar esta guerra e 
salvar a população do seu país. Mas 
ao contrário, ele estimula o confron-
to ao desafiar cada vez mais Vladimir 
Putin e os militares russos. Assim, 
não restou muitas opções à Rússia, 
como afirmou o líder da China, Xi Ji-
ping. Os EUA e a OTAN empurraram 
a Rússia para a guerra. Os chineses, 
aliás, que vem também sendo em-
paredados pelos EUA e seus aliados 
em outras questões que envolvem a 
Ásia, muito semelhantes a situação 
dos russos agora.

ALIANÇA PERIGOSA

Diante desse quadro, China e Rús-
sia, se aproximaram e, recentemente, 
no início de 2022, promoveram exer-
cícios militares em conjunto. Ou seja, 
o recado foi claro para o Ocidente. Já 
estava tudo combinado e a China está 
ao lado da Rússia. Os geniais estrate-
gistas ocidentais conseguiram unir 
duas potências nucleares e militares. 
O circo está armado para a terceira 
guerra mundial e o “palhaço” do cir-
co de horrores é o Zelenky. Como se 
pode constatar, definitivamente a res-
ponsabilidade não é só de Putin, mas 
de todos os personagens envolvidos.

CRISE DOS MÍSSEIS

Imagina se a Rússia armasse o 
Canadá e México e formasse com 
eles uma aliança militar, certamente 

os americanos iriam reagir. Aliás, foi 
o que aconteceu há quase 60 anos, 
quando a URSS instalou, na Cuba de 
Fidel Castro, mísseis nucleares apon-
tados para Washington, em represália 
aos mísseis também apontados para 
Moscou pela Turquia, separada da 
Rússia apenas pelo Mar Negro.

A sincronia do destino cruzou 
com a Ucrânia neste caso também. 
O líder soviético na época era Nikita 
Krushchov. Antes de substituir Josef 
Stálin no cargo máximo da URSS, em 
1954, ele foi o carrasco dele na Ucrâ-
nia. Krushchov era o chefe do Partido 
Comunista no país e governava com 
mão de ferro, levando milhões ucra-
nianos à morte pela fome.

Nesta famosa Crise dos Mísseis 
em 1962, os EUA tinham um dos 
maiores estadistas de sua história, 
John F. Kennedy. Ele e Krushchov tive-
ram a lucidez ao fazer um acordo para 
retirar os misseis em Cuba e na Tur-
quia, evitando um conflito nuclear. 
Coincidência ou não, um ano depois 
Kennedy foi assassinado, e o líder 
soviético foi destituído do cargo vita-
lício, em 1964. Muitos historiadores 
afirmam que o destino deles foi sela-
do porque escolheram uma solução 
pacífica. O establishment de ambos 
os lados desejava a guerra.

NOVA RÚSSIA

Putin incomoda o Ocidente por-
que tirou a Rússia do limbo que se 
encontrava e a transformou de novo 
numa potência militar e vinha em ple-
na recuperação econômica, especial-
mente com a construção de dutos de 
gás para a Europa, que estava ficando 
cada vez mais dependente. Portanto, 
emparedar a Rússia significa também 
impor preços de gás e petróleo, os 
quais é respectivamente a maior e a 
segunda maior produtora do mundo.

Antes de Putin, nos anos 90, a 
máfia dominava o país no governo de 
Boris Yeltsin, o primeiro presidente 
russo pós-URSS. Havia tiroteio entre 
as gangues em plena luz do dia nas 
ruas de Moscou. O país estava se esfa-
celando entre mafiosos russos, ações 
de extremistas dos ex-países soviéti-
cos, separatistas, e venda clandesti-
na de armas nucleares. A riqueza do 
país fugia das mãos dos russos. Putin 
acabou com a festa com mão de ferro, 
inclusive dos bandidos que pensam 
duas vezes antes de cometer um cri-
me hediondo.

XADREZ X PÔQUER

Ousados, os aliados do Ocidente 
apostaram alto ao emparedar Putin 
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com o seu novo peão, Zelensky. O pre-
sidente ucraniano colocou a vida da 
população em perigo para atender os 
interesses dos seus aliados. A Rússia 
já praticamente aniquilou a infraes-
trutura militar da Ucrânia. No oitavo 
dia no que eles chamam de Operação 
de Desmilitarização, já haviam des-
truído mais de dois alvos militares e 
dominaram o espaço aéreo. Centenas 
de vidas de civis foram perdidas e 
sabe-se lá quantas mais serão mortas 
neste jogo imoral e injustificável.

Não precisa ser especialista em 
estratégia militar para saber que não 
se coloca na parede uma potência 
nuclear. A Europa pressionou ao má-
ximo e a resposta de Putin foi imedia-
ta ao colocar as forças nucleares em 
alerta. A pressão que ele recebe da 
OTAN não é menor do que do seu es-
tablishment militar e político. Neste 
embate, parece que os Estados Uni-
dos estão apostando tudo no blefe de 
Putin. Mas ao que tudo indica foi um 
erro de cálculo de Biden. Ele deveria 
saber que o jogo nacional da Rússia 
não é Pôquer, mas o Xadrez, onde o jo-
gador não aposta, mas planeja todas 
as jogadas possíveis. Pelo histórico 
de Putin, não é difícil concluir que ele 
não blefa.

DE GAULLE  

O questionamento das ações da 
OTAN vem de longe. O líder da Fran-
ça contra Hitler, General Charles de 
Gaulle, tentou resistir à adesão de 
seu país à organização. Ele já dizia na 
década dos anos 1940 que a Europa 
iria se tornar uma marionete da en-
tão nova potência, os EUA, mas aca-
bou cedendo sob o argumento de que 
era uma forma de conter a URSS e um 
possível reerguimento militar da Ale-
manha. Hoje a OTAN administra o seu 
expansionismo conforme quem ocu-
pa a presidência dos EUA. Na era de 
Donald Trump, a organização se con-
teve devido às severas críticas que ela 
fazia à entidade.

O general De Gaulle estava certo. 

Antes da decisão pela Guerra, o presi-
dente da França, Emmanuel Macron, 
e o primeiro-ministro da Alemanha, 
Olaf Scholz estiveram pessoalmente 
com Putin e Zelenky, quando negocia-
ram a possibilidade do presidente da 
Ucrânia desistir de entrar na OTAN. 
Putin declarou publicamente que a 
conversa foi positiva, tanto que no dia 
seguinte as bolsas subiram no mundo 
inteiro. O problema foi Biden, pre-
sidente dos EUA, que simplesmente 
não aceitou esta negociação, que evi-
taria a guerra e tantas vidas perdidas.

HEGEMONIA

Não se trata de demonizar os Es-
tados Unidos, que sem dúvida ainda 
é o pilar das democracias no mundo, 
embora vêm se perdendo ao apoiar 
golpes, ditaduras e se envolver em 
guerras injustas pela de hegemonia 
mundial e por outros inconfessáveis 
interesses. Os bloqueios e sansões 
que os EUA promovem se comparam 
a guerras, pois geram também sofri-
mentos e mortes. É lamentável que a 
coragem que Biden está demostrando 
agora é bem diferente da vexaminosa 
fuga do Afeganistão.

O fato é que está mais do que 
óbvio que o Estados Unidos está jo-
gando todas as suas cartas para não 
perder a hegemonia mundial para a 
China. Para eles, emparedar a Rússia 
agora significa atingir e diminuir a 
força chinesa.

A Europa, outrora toda-poderosa, 
parece estar de joelhos aos pés dos 
americanos. Além de serem incapazes 
de promover a paz e a prosperidade 
entre as nações, os aliados europeus 
e americanos se mostram inaptos a 
fazer frente ao desenvolvimento eco-
nômico, tecnológico e até social da 
China, haja visto nunca tantas pes-
soas deixaram de viver na pobreza. 
Enquanto Trump tentou atacar a Chi-
na com acusações de todos os tipos, 
Biden usa a combalida OTAN para 
intimidá-la ao tentar enfraquecer o 
seu poderoso aliado russo. Como se 

vê, para o establishment americano, 
não importa se o presidente é demo-
crata ou republicano, não importa 
nem a defesa da democracia, o jogo é 
praticamente o mesmo para manter 
a qualquer preço a hegemonia mun-
dial. Apesar disso, há muitas mentes 
brilhantes e lúcidas como a Kissinger 
que nos dá a esperança de os ameri-
canos corrijam a sua trajetória.

A Rússia também não fica para 
trás dos arroubos imperialistas dos 
Estados Unidos. O país foi a última 
monarquia absolutista da Europa, 
onde os privilegiados viviam de for-
ma nababesca, e o povo na miséria 
e sem liberdade. Depois não mudou 
muito com o engano do sistema socia-
lista ditatorial implantado por Lênin 
e Stálin, onde os líderes tinham tudo à 
disposição e a população quase nada. 
No sistema autocrata de Putin, apesar 
dele ter salvado o país da ruína e da 
ganância do Ocidente, está longe de 
ser uma referência democrática.

Talvez o Ocidente tenha um pas-
sado muito mais devastador do que o 
da Rússia. Estes conseguiram reunir, 
embora a um custo de muitas guerras 
e mortes, mais de 100 etnias ao lon-
go dos séculos, inclusive os povos e a 
região da Ucrânia. Já Estados Unidos 
e Europa praticamente dizimaram os 
povos indígenas da América e escra-
vizaram os negros africanos de uma 
forma cruel como nunca se viu na 
história. Agora seria a oportunidade 
de ambos corrigirem o passado obs-
curo, promovendo a paz, solidarieda-
de e prosperidade, mas ao contrário, 
continuam estimulando guerras em 
busca de domínio, riqueza e poder. A 
diferença agora é a existência da raça 
humana está sob ameaça. 

BRASIL X NOVA ORDEM MUNDIAL

Se o mundo não explodir numa 
guerra nuclear, uma Nova Ordem 
Mundial será estabelecida. Não tem 
mais volta ao que era antes, o que 
restava de confiança entre as nações 
acabou. China, Rússia, Índia, e demais 
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países emergentes deverão buscar 
alternativas ao Ocidente para não se 
tornarem reféns de seus interesses. 
As sanções extremas contra a Rússia 
podem comprometer de vez o dólar 
norte-americano como referência 
internacional. As empresas de tec-
nologia americanas nunca mais vão 
desfrutar da confiança que tinham 
anteriormente.

O Brasil precisa se resguardar 
desta disputa suja e insensata para 
se defender. Os nossos políticos de-
veriam separar a briga partidária na-
cional e se entenderem pelo menos 
no âmbito internacional para não nos 
tornarmos marionetes das grandes 
potências, que não têm interesse em 
nosso crescimento. É uma oportu-
nidade para reafirmarmos a nossa 
posição histórica pela busca da paz e 
finalmente partimos para a prosperi-
dade econômica e social.  

ELEIÇÕES OCIDENTAIS

Esta guerra se tornou uma opor-
tunidade de ouro para a continuidade 
no poder dos presidentes Biden, Ma-

cron, e do primeiro-ministro inglês, 
Boris Johnson, que sofrem com a bai-
xa popularidade e temem as próximas 
eleições. Por isso assistimos um espe-
táculo diário de declarações com ob-
jetivos eleitoreiros. Apesar de serem 
também responsáveis por esta guer-
ra, o que eles vão fazer daqui adiante 
vai definir o tamanho de cada um na 
história. Ainda há tempo! Quem sabe 
encontremos entre eles estadistas à 
altura de Kennedy, do inglês Winston 
Churchill, ou até recentemente da ale-
mã Ângela Merkel.

O que se constata é que o Biden 
está longe de ser um Kennedy. Ao in-
vés de buscar diálogo, ele viajou à Eu-
ropa para uma reunião na OTAN num 
ato de deliberada provocação, propi-
ciando a escalada da violência. Tam-
bém frequentemente faz discursos 
cheios de insultos contra Putin, numa 
linguagem completamente inadequa-
da ao cargo de ocupa. São atitudes 
quem mostram claramente de que o 
presidente americano não quer uma 
solução, mas sim prolongar a guerra.

É uma vergonha para os dirigen-

tes das nações mais ricas e podero-
sas que, em menos de 80 anos que 
acabou a Segunda Guerra Mundial 
(1945), onde morreram dezenas de 
milhões de pessoas, que permitam 
um novo conflito que pode selar o fim 
da raça humana. Será que não apren-
demos nada com as atrocidades da 
última guerra? Com a detonação des-
necessária duas bombas nucleares no 
Japão pelos Estados Unidos, quando a 
guerra estava no final e praticamen-
te ganha? Não bastou todo este so-
frimento e sacrifício que marcaram 
a geração de nossos bisavôs, avôs e 
pais? Os EUA e países europeus nunca 
tiveram tanto bem-estar social e, ao 
invés de estimular a guerra, deveriam 
promover a prosperidade no mundo, 
a vida, e não a morte, a dor e o sofri-
mento. É surreal que em pleno 2022 
estamos discutindo possibilidade de 
uma guerra nuclear que pode acabar 
com o mundo.

COBIÇA

Nesta altura dos acontecimentos, 
não interessa quem está certo ou er-
rado, é perda de tempo discutir as ra-
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zões de cada um. Ambos têm as suas 
verdades! A guerra, aliás, sempre é a 
própria anti-razão. Sempre há uma 
explicação plausível, mas nunca uma 
justificativa para tantos sofrimentos e 
mortes. É uma derrota de toda a hu-
manidade.

Não importa quem está certo e 
ponto final, esta guerra deveria parar 
imediatamente. Bastaria os envolvi-
dos chegar num acordo como acon-
teceu com Kennedy e Krushchov. 
Importante destacar que o atual em-
bate é diferente, não é uma disputa 
como a anterior entre capitalismo x 
comunismo. A última coisa que os 
russos querem é a volta do velho 
sistema, onde milhões de pessoas 
foram perseguidas e assassinadas 
cruelmente.

Mas infelizmente o que impede 
uma solução pacífica é o mesmo mo-
tivo mesquinho de sempre, a velha 
ganância do ser humano de domínio 
sobre o próximo. Da cobiça do poder 
e riqueza. Da vaidade e orgulho de ser 
melhor do que os outros.

SOLUÇÕES

Agora é hora de objetivamente 
buscar soluções pacíficas a todo custo. 
As potências já deveriam efetivamente 
estar negociando, é um mínimo que 
se espera dos líderes. Por enquanto, 
estamos assistindo uma encenação 
diária, onde não sabemos quem fala a 
verdade. O mundo que está em perigo 
por causa da inabilidade política dos 
envolvidos. A Terceira Guerra mundial 
e nuclear bate à nossa porta e poderá 
ser o fim da humanidade. Será que é 
tão difícil deles entenderem isso? Será 
que nós como comunidade internacio-
nal temos a noção exata que poderá 
ser o nosso fim? Melhor seria uma hi-
potética ameaça extraterrestre, assim 
quem sabe todos tomariam juízo e se 
uniriam ao invés de se matarem.

Curioso que, de repente, aparece-
ram centenas de milhões de dólares 
disponíveis para ajudar a Ucrânia, 
mas nunca havia dinheiro suficien-
te para salvar imigrantes que vêm 
morrendo há anos na travessia do 
Mar Mediterrâneo, para acabar com 

a fome de milhares de africanos, ou 
ajudar as populações devastadas dos 
países árabes invadidos pelos Esta-
dos Unidos e aliados.

Ninguém em sã consciência pode 
ser a favor de uma guerra. A paz de-
pende de todos, cada um tem que ce-
der um pouco para chegar numa solu-
ção razoável. Goste-se ou não de Putin, 
ele definitivamente não é o único res-
ponsável por esta guerra, que pode 
desencadear para um desfecho nunca 
visto antes, como ele próprio diz. 

Famílias e amizades entre russos 
e ucranianos já estão sendo desfeitas. 
E o mundo está voltando a se dividir 
como na guerra fria e se polarizando 
de forma ainda mais violenta do que 
vem acontecendo nos últimos anos. A 
maioria perde com guerra, com as ex-
ceções de sempre. Há até teorias que 
grandes corporações e nações estão 
se aproveitando para formar um novo 
sistema financeiro mundial, o que 
não é ilógico. Muitas vezes são inte-
resses inimagináveis que até é difícil 
de acreditar ou jamais vamos saber.
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NEGÓCIOS DA FAMÍLIA BIDEN

Um desses interesses é o caso do 
envolvimento da família do Presiden-
te Joe Biden com negócios na Ucrânia. 
O New York Times admitiu em março 
de 2021 que os e-mails apresenta-
dos na campanha presidencial ame-
ricana, há um ano e 5 meses, eram 
autênticos. Na época, outro jornal, o 
New York Post, mostrou que Hunter, 
o filho de Biden, trabalhava como lo-
bista para uma empresa de gás ucra-
niana. O Post foi acusado pela mídia 
em geral de fazer campanha para 
Donald Trump e divulgar “desinfor-
mação russa”. A notícia sobre o caso, 
que poderia ter mudado o resultado 
das eleições, chegou a ser excluída do 
Facebook e Twitter. Depois o próprio 
Trump foi banido das plataformas. 
Espera-se que agora a mídia e o Con-
gresso dos EUA exijam explicações 
do presidente Biden. Afinal, trata-se 
de nação democrática que apoia uma 
guerra onde milhares de pessoas ino-
centes estão morrendo injustamente.    

Como se observa, o contexto que 
envolve o conflito é amplo e obscuro. 
O fato é que a guerra é o pior caminho, 
que traz sofrimentos horríveis e per-
das irreparáveis, tragédia que deve ser 
evitada ao máximo. A população ino-
cente é quem paga o preço com a vida 
pelas decisões equivocadas dos pode-
rosos. Os líderes mundiais sempre de-
cidem o nosso destino à nossa revelia, 
sempre fomos meras peças neste mile-
nar tabuleiro pela disputa pelo poder.

ESPERANÇA

Nós temos que ter a consciência que 
agora temos uma arma poderosa ao nos-
so alcance e devemos usá-la de forma 
inteligente e eficaz. Temos pelo menos 
uma chance de influenciar o rumo dos 
acontecimentos, ao nos manifestar pela 
internet e pressionar as autoridades in-
cansavelmente. Não podemos perder a 
esperança e cruzar os braços, deixar que 
os poderosos nos manipulem com tan-
tas mentiras e que destruam o planeta. 
Não precisamos escolher um lado, mas 

nunca desistir da paz, do entendimento 
entre as pessoas e as nações.

Temos a opção de utilizar as redes 
sociais positivamente, ao não divul-
gar Fake News, não estimular a dis-
córdia, a divisão, e não julgar e fazer 
acusações a esmo. Vamos propagar a 
solidariedade e a mais poderosa de to-
das as armas, que é o amor. Não é um 
discurso religioso nem proselitismo. 
Com amor não há espaço para o ódio 
e a violência, que são as molas mestras 
das guerras e dos males da nossa so-
ciedade. Assim, conseguiremos fazer 
a diferença e ter a esperança de trans-
formar o mundo num lugar melhor 
para se viver, e deixar um legado para 
as futuras gerações que não seja des-
truição e morte.

Artigo publicado originalmente no site Poder 360 
em 7 de março de 2022 e atualizado no dia 24 de 

março para a revista MercadoComum

*Jornalista com especialidade em Relações 
Internacionais pela UnB – Universidade de Brasília e 
extensão em Política e Economia Internacional pela 

SNU, Coreia do Sul. Morou em Moscou nos anos 1990 
e atualmente é diretor-presidente da TV Escola.
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Quando não pode haver 
dois lados

Advogado, ex-
deputado federal. 
Ex-Ministro da 
Previdência

ROBERTO BRANT

Na luta para alcançar o poder 
os políticos costumam deixar 
de fora as questões morais e os 
princípios que dão o fundamento 
da civilização humana. A compe-
tição política entre indivíduos ou 
nações está sempre expondo os 
piores instintos dos homens.  É 
um espetáculo apenas para quem 
perdeu toda a sensibilidade. Tudo 
isto acontece de forma ampliada 
quando a política se transforma 
em guerra, que é a sua forma ex-
trema e sem disfarces.

Até quando a Rússia iniciou a in-
vasão da Ucrânia, minhas preocu-
pações estavam voltadas inteira-
mente para a futilidade e o vazio 
do debate público no Brasil, além 
da pobreza das opções eleitorais 
que se anunciam. O Brasil parece 
perseverar no triste destino de 
ser no mundo o único país que é 
pobre apesar de rico, ou mais cla-
ramente, um país que tem tudo, 
mas sua população não tem nada. 
Vivendo no Brasil e tendo um 
mínimo de compaixão e de sen-
timento é impossível não sentir 
tristeza e indignação.

Após a agressão, injusta e desigual, 
de um dos três maiores exércitos 
do mundo a um país muito menor, 
praticamente desarmado e ainda 
procurando se construir, num tipo 
de guerra de conquista territorial 
que todos pensavam havia sido 
sepultado junto com os restos de 
Hitler e de Stalin, não há como não 
multiplicar a nossa dor e mudar o 
nosso olhar.  O cenário de destrui-
ção de casas, ruas, estradas, o in-
cêndio das cidades, a fuga de dois 

milhões de mulheres, crianças e 
idosos, deixando para trás toda a 
sua vida e mais a morte de civis 
inocentes, tudo isto pela vontade 
de um tirano, é demais para caber 
no coração de uma pessoa, mesmo 
longe do palco das atrocidades.

Ninguém pode estar alheio ao 
que se passa na Ucrânia, princi-
palmente nenhum ser humano 
digno desta condição pode deixar 
de estar ao lado dos ucranianos 
que estão sendo mortos, feridos 
ou desterrados. Não há ideologia, 
conveniência material ou razão 
política que possa justificar qual-
quer outra posição, seja de apoio 
ou de neutralidade. Temos o de-
ver de ser tolerantes com quem 
afirma ideias políticas diferentes, 
mas como seres dotados de cons-
ciência não podemos tolerar a 
condescendência com a morte e o 
sofrimento humanos.

Populações de todo o mundo le-
vantaram-se em solidariedade aos 
ucranianos, pressionando seus 
Estados a reagir de forma inédita 
à agressão militar. As sanções já 
impostas têm o poder de aniquilar 
a economia russa e o modo de vida 
da sua população. São uma reação 
proporcional e mais prudente 
do que o enfrentamento militar, 
diante da incerteza sobre as con-
dições mentais do líder russo e do 
alcance de suas fantasias. O esface-
lamento da economia pode levar 
a Rússia a promover mudanças 
políticas que tornem o país menos 
perigoso para a humanidade. 

O que acrescenta mais amargu-

ra ao nosso espírito é o papel do 
Brasil nisto tudo. Estamos vivendo 
como se nada estivesse acontecen-
do. Uma pesquisa indica que mais 
da metade dos brasileiros prefere 
que o país se mantenha neutro, 
numa demonstração de que esta-
mos perdendo a distinção entre 
o bem e o mal e a empatia com o 
sofrimento dos outros.

A política oficial do Governo é de 
condescendência e tolerância.  
Apesar de votar pela condenação 
na ONU, criticou os termos da de-
liberação e tem afirmado que as 
sanções deveriam ser previamen-
te aprovadas pela ONU, como se o 
direito de veto da Rússia o per-
mitisse.  Condena o apoio militar 
à resistência da Ucrânia, o que 
é pedir que o país se renda sem 
condições. Por fim, mostra pre-
ocupação com a possível deses-
tabilização do governo russo em 
razão das sanções econômicas, 
como se esta não fosse a única so-
lução possível para o conflito.

Na outra trincheira, as esquerdas 
históricas e seu candidato vitalí-
cio preferem condenar os Estados 
Unidos e a Europa pela origem do 
conflito, por supostamente ame-
açarem a segurança da Rússia, a 
grande Rússia de Putin, demo-
crática e socialista, modelo para 
a prosperidade e a justiça para os 
povos da terra. Até para os termos 
da política é cinismo demais.

Se, além de pobres, estivermos 
também perdendo o senso moral, 
estamos chegando perto do fim de 
nossa História.
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Quos Jupiter Vult Perdere 
Dementat Prius 

Professor 
aposentado da 
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professor adjunto 
do DCECO/UFSJ

CLÁUDIO GONTIJO

A intervenção da Rússia na 
guerra civil na Ucrânia e o 
subsequente enfrentamento 
entre este país e o Bloco do 
Poder Global, centralizado 
em Washington, represen-
tam, sem dúvida alguma, um 
divisor de águas na história 
contemporânea, colocando 
em cheque o mundo unipolar 
que emergiu com o desman-
telamento da União Soviéti-
ca por Boris Yeltsin depois 
do golpe de 4 de outubro de 
1993. Apesar da avalanche 
diária de Fake News vomita-
das pela grande mídia, num 
contexto de exclusão das 
agências de notícias russas, 
elogio da loucura, alimenta-
ção aberta do ódio e glorifica-
ção do nazismo, autorizadas 
pelas redes sociais, é possível 
analisar friamente o desen-
rolar dos acontecimentos e 
retirar as conclusões neces-
sárias ao nível geopolítico e 
econômico-financeiro.

A Guerra da Ucrânia teve iní-
cio em abril de 2014, quando 
as forças da Guarda Nacional 
da Ucrânia, que incorporara 
batalhões neonazistas, como 
o Aidar e o Azov, cujas ban-
deiras e insígnias espelham 
o Wolfsangel da 2ª Divisão 
Panzer SS Das Reich, assim 
como membros do Serviço de 
Segurança da Ucrânia, mer-
cenários nacionais que retor-
navam da Síria e estrangeiros 
atacaram as milícias da Re-
pública Popular de Donetsk 

(RPD) e da República Popular 
de Lugansk (RPL). A exemplo 
do que ocorreu na Crimeia, es-
sas autoproclamadas repúbli-
cas resultaram de um levante 
popular contra o governo es-
tabelecido após a “Revolução 
de Maidan” (ou Euromaidan), 
que, tendo início com protes-
tos pacíficos contra a decisão 
de 21 de novembro de 2013 
do presidente eleito, Viktor 
Yanukovych, de suspender, 
devido a dificuldades finan-
ceiras, as negociações para 
ingresso na União Europeia 
(UE), transformou-se em 
sangrento coup d’etat, em 
regime change patrocinado 
por Washington, como muito 
bem descreve Moniz Bandei-

ra em seu livro A Desordem 
Internacional (2017). Na 
mesma noite de 21 para 22 
de fevereiro de 2014 em que 
Yanukovych fugiu do país, 
o presidente Putin ordenou 
que as forças russas posicio-
nadas na base de Sebastopol, 
arrendada à Ucrânia, bloque-
assem a entrada de “ativistas” 
na Península. Na sequência, a 
República Autônoma da Cri-
meia e o Conselho de Sebas-
topol, após a realização de 
plebiscito, solicitaram a sua 
reintegração à Rússia, rever-
tendo decisão de Khrushchev 
de 1954 de transferi-las à 
Ucrânia. O retorno da Crimeia 
à mãe Rússia inspirou os líde-
res dos oblasts de Donetsk e 

“Aqueles que Júpiter deseja destruir, ele os enlouquece primeiro”.
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Lugansk, que proclamaram a 
sua independência e, em se-
guida, solicitaram a sua inte-
gração à Rússia.

Com a recusa de Putin de 
fazê-lo, Kiev enviou suas tro-
pas para suprimir o levan-
te; porém, Marte não sorriu 
para a Guarda Nacional, que, 
embora tenha sido bem su-
cedida a princípio, termina-
ram detida pelas milícias da 
Novorossiya, que puderam 
contar com o discreto apoio 
de Moscou, que, além de trei-
nar e fornecer armas e equi-
pamentos, enviou de 6.000 
a 6.500 combatentes, além 
de instrutores e oficiais para 
guiá-las. Enquanto prolife-
ravam as deserções no seio 
das forças ucranianas, as tro-
pas revolucionárias contra-
-atacaram, e, em uma série 
de batalhas, das quais as mais 
famosas foram as de Ilovaisk 
e Debaltseve, derrotaram-
-nas. Isto não deixou ao novo 
presidente da Ucrânia, Petro 
Poroshenko, outra alternativa 
que assinar, juntamente com 
as lideranças da Rússia, RPD 
e RPL, o Protocolo de Minsk, 
sob os auspícios da Alema-

nha, França e da Organização 
para a Segurança e Coopera-
ção na Europa (OSCE). Segun-
do o mesmo, que se tornou lei 
internacional pela Resolução 
2202 Conselho de Segurança 
da ONU de 12 de fevereiro de 
2015, os combates cessariam 
imediatamente, as armas pe-
sadas seriam retiradas da li-
nha de contato entre as forças 
inimigas e Kiev negociaria di-
retamente com as repúblicas 
separatistas, que aceitaram 
se reunir a uma Ucrânia fede-
rada, mas dispondo de gran-
de autonomia. 

É claro que, dada a composi-
ção das forças sociais domi-
nantes na Ucrânia e as pres-
sões de Washington sobre 
Berlin e Paris, os Acordos 
de Minsk nunca foram cum-
pridos, enquanto a Ucrânia 
recebia equipamento bélico 
gratuito, instrutores militares 
da OTAN para treinar as suas 
forças armadas, inclusive os 
batalhões neonazistas, e re-
cursos para a contratação de 
mercenários. Paralelamente, 
os políticos e a grande im-
prensa ocidental fechavam 
descaradamente os olhos 

para os crimes de guerra e a 
atuação dos esquadrões de 
morte na Ucrânia, o amorda-
çamento da imprensa, o ba-
nimento do principal partido 
político do país e a prisão dos 
líderes oposicionistas por 
Kiev, que manteve inalterada 
sua política discriminatória 
em relação aos residentes 
de língua russa, romena e de 
outras nacionalidades. Ali-
ás, não foi sem motivo que o 
professor da Universidade de 
Chicago, John J. Mearsheimer, 
em vídeo no youtube, expli-
cou Why is Ukraine the West’s 
Fault, assim como, em outros 
vídeos, demonstrou que a “in-
vasão da Ucrânia” pela Rússia 
foi um resultado inevitável da 
expansão da OTAN. 

O prof. Mearsheimer não 
pôde perceber, contudo, que, 
com a “anexação” da Crimeia 
pela Rússia, teve início a 
Guerra Hegemônica de nos-
sos tempos. Guerras hegemô-
nicas são aquelas que modifi-
cam a liderança, hierarquia e 
estrutura do sistema interna-
cional, ocorrendo a partir de 
uma mudança na distribuição 
de poder dentro do mesmo 
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resultante do desenvolvimen-
to econômico, tecnológico ou 
de revoluções sociais de gran-
de alcance. Nesta perspectiva, 
a primeira guerra hegemôni-
ca teria abrangido as Guerras 
Anglo-Holandesas de 1652 
a 1784, que não desemboca-
ram em qualquer resultado 
conclusivo; as Guerras Napo-
leônicas de 1803 a 1815, das 
quais a Inglaterra emergiu 
como hegemon efetivo; as 
duas Guerras Mundiais do sé-
culo XX, que geraram o mun-
do bipolar do pós-Guerra; e a 
Guerra Fria, que seria termi-
nada abruptamente pelo gol-
pe de Yeltsin.

O Bloco de Poder respondeu à 
decisão de Putin com pesadas 
sanções à Rússia, incluindo 
o congelamento de ativos fi-
nanceiros do país e a restri-
ção de exportações de alguns 
produtos de alta tecnologia 
para o mesmo, além de ter a 
União Europeia-UE proibido 
a importação de vários pro-
dutos russos, num contexto 
de queda do preço do petró-
leo, com o rebaixamento do 
rating do país, fuga de capi-
tais, redução das emissões de 
títulos do governo e do valor 
em bolsa das suas empresas. 
Todavia, o PIB da Rússia caiu 
menos de 2% em 2014, tendo 
voltado a crescer a partir de 
2017, num cenário de eleva-
dos superávits fiscais, desti-
nados a reduzir a sua dívida 
externa, e aumento expressi-
vo dos superávits na conta de 
transações correntes, com a 
consequente acumulação de 
reservas internacionais, prin-
cipalmente em ouro. Além 
disso, a Rússia impôs contra 
sanções, cortando as impor-
tações da UE, e encetou vigo-
roso processo de substituição 
de importações, inclusive nos 
setores de alta tecnologia, 

com a ampliação e moderni-
zação do seu complexo mili-
tar industrial.

Certamente que a vitória de 
Trump nas eleições de 2016 
trouxe certo alívio para Mos-
cou, visto ter o novo presi-
dente americano avaliado 
corretamente que o maior 
adversário de Washington 
era a China, que já assumira 
a posição de primeira potên-
cia econômica mundial, o que 
não se tornara de domínio 
público devido à negativa da 
mídia em considerar os efei-
tos da valorização da moeda 
norte americana em relação 
ao Yuan renmimbi sobre o 
PIB em dólares. Na verdade, 
desde pelo menos 1980 que 
a participação dos Estados 
Unidos e seus principais alia-
dos no PIB global, valorado 
pela PPP, tem caído de forma 
acelerada, face ao fortaleci-
mento dos “países em desen-
volvimento”, particularmente 
da China, cuja participação 
no PIB global em PPP ultra-
passou a dos EUA em 1914, 
- alcançando 17,3% em 2019, 
contra 15,8% dos EUA. Isto 
sem considerar que a partici-
pação dos setores não produ-
tivos – intermediação finan-
ceira, arrendamento de bens 
móveis e imóveis e comércio 
– no PIB dos países do Gru-
po dos 7 e da UE é significa-
tivamente maior do que nos 
“países em desenvolvimento”, 
inclusive na China. Como con-
sequência da implementação 
das equivocadas políticas ne-
oliberais pelos países ociden-
tais, já em 2015, como aponta 
o autor deste artigo em seu 
livro “A Nova Crise da Hege-
monia Americana” (2019), a 
China “comunista” se havia 
tornado a “oficina do Mundo”, 
respondendo por 25,6% do 
PIB a custo de fatores da in-

dústria mundial e mais, por-
tanto do que a do conjunto 
dos países do G-7, que deti-
nham 24,9%.

A eleição de “Joe” Biden Jr. 
pôs fim ao período de rela-
tiva trégua geoestratégica 
da Rússia, com o retorno 
dos warmongers vinculados 
ao ex-presidente Obama e a 
Hilary Clinton, dispostos a 
retomar as diretrizes do De-
fense Planning Guidance, ras-
cunhado em 1990 pelos neo-
cons, que, conforme assinala 
Moniz Bandeira, “estabelecia 
que o objetivo estratégico dos 
Estados Unidos, como ‘super-
potência unilateral perma-
nente’, consistia em ganhar 
controle de toda a Eurásia 
(Europa e Ásia) e encontrar 
os meios ‘para integrar as 
‘novas democracias’ do anti-
go bloco soviético no sistema 
liderado pelos EUA’”.  

O problema, contudo, é que 
Putin aproveitara bem a tré-
gua, tornando a Rússia não 
apenas o mais poderoso e 
moderno arsenal nuclear do 
planeta, mas, como demons-
trado por Andrei Martyanov, 
em seu livro Losing Military 
Supremacy (2018), em de-
tentora das mais avançadas 
armas convencionais em 
praticamente todos os ní-
veis. Isto colocou uma guerra 
aberta na Ucrânia fora do al-
cance da OTAN, mas não evi-
tou que o governo americano 
montasse uma armadilha 
inescapável para Putin: en-
quanto se mantinham aber-
tos os canais diplomáticos, 
Biden reforçou as forças ar-
madas ucranianas, sabedor 
que isso levaria a uma esca-
lada contra as repúblicas se-
paratistas, tornando inevitá-
vel a intervenção da Rússia, 
que, então, seria acusada de 
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agressora, abrindo caminho 
para a imposição de sanções 
devastadoras, destinadas a 
enfraquecer o país.

E Moscou, de fato, mordeu a 
isca com dentes de aço, mas 
não o fez sem consciência de 
que se tratava de uma arma-
dilhinha, como se tornou claro 
na reunião solene do Conse-
lho de Segurança da Federa-
ção Russa de 21 de fevereiro 
deste ano. Tendo preparado o 
caminho através da exigência 
de que se dessem garantias 
absolutas de que a OTAN, além 
de não incorporar a Ucrânia, 
voltaria às suas fronteiras de 
1990, Putin reconheceu a RPD 
e a RPL no dia 21 de fevereiro, 
abrindo caminho para o início 
da “operação especial” no dia 
24, cujos limitados objetivos 
iniciais foram imediatamente 
ampliados devido à reação dos 
países ocidentais, tornando-se 
numa campanha destinada a 
neutralizar, desmilitarizar e 
desnazificar o país.
 
A reação do Collective West 
através da “Guerra Total” 
anunciada por Emmanuel 
Macron, que surpreendeu 
Moscou, envolveu, além do 
aumento do envio de armas 
para a Ucrânia: (i) o cancela-
mento do Nord Stream 2 – um 
dos objetivos fundamentais 
de Washington, que signifi-
caria reduzir a dependência 
da Alemanha do gás russo, 
aumentando, consequente-
mente, o espaço para o gás 
de xisto (shale gas) norte-
-americano, de alto custo, e 
reduzindo as receitas cam-
biais de Moscou –; (ii) a des-
conexão do sistema financei-
ro russo da SWIFT – Society 
for Worldwide Interbank Fi-
nancial Telecommunication 
– através do qual os bancos 
transmitem as suas ordens 

de pagamento envolvendo a 
transferência de recursos en-
tre si, o que dificultaria senão 
impossibilitaria a Rússia de 
efetuar e receber pagamentos 
internacionais; (iii) o seques-
tro das reservas cambiais nos 
países ocidentais, estimadas 
em US$ 350 bilhões, junto 
com a desconexão das ope-
rações com o Banco Central 
da Rússia (BCR); (iv) o veto 
à negociação de títulos públi-
cos russos; (v) o fechamento 
do espaço aéreo às aeronaves 
russas; (vi) a proibição das 
exportações de produtos de 
alta tecnologia para o país e 
a decisão de empresas, como 
a Jaguar, Land Rover, General 
Motors, Volkswagen, Skoda, 

Porsche, Mazda e Honda, de 
suspenderam as exporta-
ções de seus veículos para 
o país; (vi) o fim das opera-
ções internacionais dos car-
tões de crédito de emissão 
dos bancos ocidentais, como 
Visa, Mastercard e Ameri-
can Express, para cidadãos e 
empresas russas; (vi) o “con-
gelamento temporário” ou o 
término das operações de de-
zenas de corporações estran-
geiras, como as petroleiras 
British Petroleum, ExxonMo-
bil e Shell, empresas de tele-
comunicações e hardware e 
software de alta tecnologia, 
incluindo Google, Apple, Mi-
crosoft, Oracle, HP, Cisco e 
IBM, montadoras, como a 
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Daimler Trucks, que suspen-
deu projetos conjuntos com 
a russa KamaAZ, a BMW, a 
Ford, a Hyundai, a Stellantis 
(anteriormente PSA Peugeot 
Citroen), a Renault e a Mitsu-
bishi Motors, que anunciaram 
que suspenderiam as vendas 
e a produção de carros, e 
empresas de consumo, como 
IKEA, H&M, Nike e Adidas; e, 
mais importante do que tudo, 
(vi) o cancelamento da licen-
ça da Russian Today (RT) e da 
Sputnik, cuja audiência era 
crescente, de operar nesses 
países, tendo a Google, o Fa-
cebook e outras plataformas 
seguido o exemplo. Os EUA e 
a Austrália ainda proibiram 
a importação de petróleo e 
gás da Rússia, tendo a União 
Europeia afirmado que subs-
tituirá até fins deste ano 2/3 
da importação de gás. De so-
bra, abriu-se espaço para a 
ampla guerra midiática, com 
a difusão de Fake News e do 
discurso do ódio contra os 
russos, particularmente con-
tra Putin, um “criminoso de 
guerra”, como afirmou Biden.

Isto, contudo, não será o fim 
da história, pois, para co-
meçar, os países mais por 
elas afetados parecem ser os 

membros da UE, em especial 
a Alemanha, que, contudo, 
continuará tendo acesso ao 
gás russo através das vias 
tradicionais e do Turkstream. 
A Rússia – que exporta cerca 
de 8 milhões de barris de pe-
tróleo por dia, sendo forne-
cedora da China, através de 
um oleoduto de 4,7 mil km, 
e de gás, através do gasoduto 
“Força da Sibéria” (Sila Sibiri) 
–, deverá ser menos afetada, 
até porque o corte das im-
portações de gás e petróleo 
por parte da União Europeia 
a curto e mesmo médio pra-
zos parecem sonhos de uma 
noite de verão, assim como 
a tentativa de ressuscitar a 
curto prazo as exportações 
de petróleo pela Venezuela e 
pelo Irã, países que duramen-
te atingidos pelas sanções de 
Washington.  

De mais a mais, o fechamento 
do espaço aéreo russo às ae-
ronaves de 36 países – medida 
retaliatória – tornará caríssi-
mas as passagens de ida para 
ou vinda do extremo oriente, 
em viagens de mais de um dia 
de duração, causando enor-
mes prejuízos às linhas aéreas 
desses países. Já a desconexão 
da SWIFT terá pouco signifi-

cado, tendo em vista que Mos-
cou criou em 2014 o System 
for Transfer of Financial Mes-
sages (SPFS), que se conecta 
ao Cross-Border Interbank 
Payment System (CIPS) – sis-
tema chinês que não está su-
jeito a sanções. Mais do que 
tudo, alguns bancos russos 
não foram desconectados, de 
modo a permitir o pagamen-
to das importações de gás e 
petróleo, entre outras, tendo 
instituições financeiras russas 
passado a emitir cartões ligan-
do os sistemas MIR do país e 
UnionPay da China para efe-
tuar pagamentos e saques de 
dinheiro no exterior 

Quanto aos produtos eletrô-
nicos, é preciso salientar que, 
se a defasagem russa é clara 
na área civil, na indústria a 
Rússia tem superioridade, o 
mesmo ocorrendo nos ramos 
de tecnologias eletrônicas de 
micro-ondas, tecnologias de 
virtualização em telecomu-
nicações e transmissão de 
dados de alta velocidade com 
base em tecnologias DWDM. 
A defasagem russa é particu-
larmente aguda em software 
e dispositivos portáteis, mas 
certamente que os fornece-
dores chineses, como Huawei, 
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Tencent, Changhong Electro-
nics, Skyworth Group, Meling 
e Xiaomi, entre outros, expan-
dirão suas vendas para o país, 
que, contudo, experimentará 
carência de microchips, de-
vido à impossibilidade de 
importar esse componente 
dos países ocidentais, assim 
como máquinas de litogra-
fia, cujos fornecedores estão 
proibidos de exportar inclu-
sive para a China. O gigante 
asiático, contudo, já produz 
esse equipamento há alguns 
meses, sendo as máquinas 
chinesas capazes de produzir 
chips de 28 nm, o que atende 
ao grosso da demanda.

No que diz respeito à sus-
pensão de investimentos e da 
operação de multinacionais 
na Rússia, a mesma abre enor-
me espaço para empresas na-
cionais, chinesas e hindus, ao 
mesmo tempo em que favore-
ce o processo de substituição 
de importações em curso. 
Além disso, de acordo com 
o primeiro-ministro Mikhail 
Mishustin, o Kremlin está 
bloqueando a venda de ativos 
por investidores estrangei-
ros que estão abandonando 
o país, enquanto a Rosneft e 
outras empresas estão levan-
tando capital na China e na 
Índia, que já são investidores 
minoritários em vários pro-
jetos, o que representa uma 
excelente oportunidade para 
os negócios russos. Isso sem 
considerar a possibilidade de 
completa nacionalização das 
empresas que anunciaram o 
fechamento de suas plantas 
ou a retirada do país, propos-
ta, aliás, apresentada à Duma 
pelo Secretário do Conselho 
do Partido da Rússia Unida, 
Andrei Turchak. Na verdade, 
o presidente Putin determi-
nou no dia 10 de março que 
as empresas estrangeiras que 

fechassem suas portas fos-
sem transferidas para aque-
les que “querem trabalhar”, 
tendo o governo russo aloca-
do recursos do Fundo Nacio-
nal de Bem Estar para adqui-
rir ativos desvalorizados das 
companhias estrangeiras.

Pode ser que sequestro das 
reservas cambiais russas (ato 
que fere o princípio das sove-
reign immunities), que eram 
de US$ 630,2 bilhões em fins 
de janeiro, tenha impactos 
negativos sobre a capacidade 
da Rússia de honrar seus pa-
gamentos ao nível internacio-
nal, o que dependerá, é certo, 
de inúmeros fatores, inclusi-
ve do montante de reservas 
em bancos dos sequestrado-
res. Entre as reservas russas, 
US$ 95,7 bilhões em depósi-
tos estão em bancos centrais 
estrangeiros, no BIS e no FMI, 
US$ 57,3 bilhões em aplica-
ções em instituições finan-
ceiras de outros países e US$ 
132,2 em ouro (quase 2.300 
toneladas). Isto significa que 
provavelmente, o sequestro 
possa ter abrangido cerca de 
US$ 150 bilhões, embora um 
montante muito maior – US$ 
350 bilhões – tenha sido men-
cionado na imprensa. Mesmo 
nesta hipótese, mais de US$ 
300 bilhões estariam à dispo-
sição da Rússia, que, por si-
nal, tem tido expressivos sal-
dos em conta corrente e uma 
dívida externa de apenas US$ 
40 bilhões, o que torna prati-
camente ineficaz a proibição 
de se negociar títulos públi-
cos do país. Aliás, o governo 
russo tomou medidas para 
reduzir a perda de divisas, 
proibindo a remessa de mais 
do que US$ 10.000 para o ex-
terior, o depósito de parte dos 
dividendos das corporações 
em contas fora do país exte-
rior, tornou obrigatória a ven-

da de 80% das receitas em di-
visas das companhias ao BCR. 
Coisa inteiramente diversa 
é a desconexão do BCR dos 
bancos centrais dos membros 
do Collective West, pois essa 
medida retira grande parte 
do poder da Rússia de defen-
der a sua moeda, evitando a 
sua desvalorização, e a am-
plia sua flutuação. Não obs-
tante, se a cotação do dólar 
saltou de 81,175 ₽ no dia23 
de fevereiro para 150,119 
₽ em 7 de março, a mesma 
tinha caído para 105,479₽ 
em 19 do mesmo mês, talvez 
como resultado das medidas 
tomadas pela Rússia, em par-
ticular a sua conversibilidade 
do rublo em ouro a partir de 
4 de março. Em contraparti-
da, também o preço do ouro 
aumentou de US$1.889,00 
para US$ 1.921,49 por onça 
troy no mesmo período, de-
pois de ter atingido o seu pico 
em US$ 2.052,60 no dia 8 de 
março, sugerindo que o dólar, 
cuja tendência à queda re-
monta à eclosão da crise das 
empresas dot.com em 2000, 
quando o preço do metal 
era de cerca de apenas US$ 
285,00, também está sendo 
afetado de forma sensível.

Se, por outro lado, é verdade 
que os efeitos das sanções 
atuais sobre a economia rus-
sa possam resultar em uma 
recessão mais profunda do 
que a de 2014-2015, o au-
mento dos preços do petró-
leo, do gás, dos grãos e de ou-
tras commodities favorecerão 
o país, não obstante a espe-
rada queda das exportações 
de petróleo e gás, que será 
pequena em razão da ausên-
cia de fornecedores substitu-
tos para a Europa e mesmo 
para os EUA, e da negativa 
da Arábia Saudita de socor-
rer o Tio Sam, para não falar 
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na ampliação das compras 
chinesas. Em 2021, 45% do 
gás consumido pelos países 
da UE veio da Rússia, assim 
como 25% das importações 
de petróleo. Particularmente 
dependentes são os países 
do Sul e Leste, como Letônia, 
Lituânia, Bulgária, Grécia, 
Áustria, Eslováquia, Suécia, 
Finlândia, Hungria e Polô-
nia, que importam de 65% 
a 100% do total consumido 
desses produtos. Também a 
Alemanha e a Itália são muito 
dependentes, pois o primeiro 
adquire 49% do gás e 32% do 
petróleo da Rússia, enquan-
to o segundo 46% e 23% 
respectivamente. Devido ao 
esgotamento da capacidade 
produtiva dos países da OPEC 
e da Noruega, assim parece 
difícil substituir o petróleo 
russo, a menos que se acele-
re a suspensão das sanções 
contra o Irã – país aliado de 
Moscou, que colocou como 
condição para a assinatura 
de um novo acordo no âmbito 
do Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) a não vin-
culação de qualquer sanção à 
Rússia ao comércio exterior 
do país. Já a substituição das 
importações de carvão russo 
(47%) pelos EUA por produ-
to americano e/ou australia-
no parece mais fácil, embora 
signifique maiores custos de 
transporte. Quanto à subs-
tituição das importações de 
gás pela EU, trata-se de uma 
impossibilidade mesmo no 
médio prazo, dada a incapa-
cidade da Noruega (16%) e 
da Argélia (8%) de fornece-
rem quantidades adicionais 
do produto, enquanto que a 
importação de shale gás dos 
EUA exigiria tempo e investi-
mentos excessivos, para não 
falar nos custos do produto, o 
que inviabilizaria grande par-
te das empresas industriais 

europeias, principalmente 
da Alemanha. Por outro lado, 
até que a Venezuela concor-
de e consiga aumentar a sua 
produção, o caso dos Estados 
Unidos não parece muito di-
ferente, pois não há outro 
substituto para o petróleo 
pesado da Rússia – que repre-
senta apenas 6% do total das 
exportações desse país – e as 
destilarias norte americanas 
não processam petróleo de 
menor densidade. Do lado da 
Rússia, é bom ressaltar que, 
mesmo um corte expressivo 
na quantidade exportada de 
petróleo não deverá causar 
qualquer redução do seu va-
lor, em razão do expressivo 
aumento do preço do produ-
to, não tendo o mesmo maior 
impacto, por conseguinte, nas 
finanças públicas do país, até 
porque, segundo consta, o 
“preço de corte” para o equilí-
brio orçamentário russo seria 
de apenas US$ 69 por barril.

O pior é que a Rússia, embo-
ra certamente não vá cortar 
suas exportações de ener-
gia e grãos, pode muito bem 
reduzir ou mesmo proibir a 
venda para os países ociden-
tais de insumos importantes, 
como paládio, platina, potás-
sio, vanádio, níquel, cobalto, 
alumínio, titânio, urânio e ter-
ras raras, o que teria efeitos 
reduzidos em suas receitas 
de exportação, mas consequ-
ências desastrosas para esses 
países. Registre-se que 46% 
do urânio consumido pelas 56 
usinas nucleares norte ameri-
canas é importado da Rússia e 
de seus aliados, o Cazaquistão 
e o Uzbequistão, e a energia 
gerada através do urânio im-
portado desses países repre-
senta cerca de 10% da eletri-
cidade gerada nos EUA.
Por outro lado, as sanções 
anunciadas pelo Bloco do 

Poder ampliaram em muito 
as ondas de choque que se 
fizeram sentir já no segun-
do semestre do ano passado, 
com a elevação dos preços das 
commodites, aceleração infla-
cionária e queda das bolsas 
de valores mundo afora. Se 
o preço da gasolina nos Es-
tados Unidos bate recordes, 
causando expressiva redução 
do poder aquisitivo das famí-
lias e alimentando a inflação 
que já vinha se acelerando, o 
mesmo ocorre na Europa de-
vido ao aumento dos custos 
da energia em geral, atingin-
do pesadamente as famílias e 
empresas, como nos casos das 
produtoras de aço, produtos 
químicos e de alimentos. Nes-
te contexto, parece difícil evi-
tar o mergulho na estagflação, 
principalmente no caso dos 
países europeus, que parti-
lharão, assim, talvez de forma 
ainda mais forte, das agruras 
da economia russa. Aliás, a 
própria Liz Truss, Secretária 
de Relações Exteriores da 
Grã Bretanha, reconheceu em 
entrevista para a BBC em 27 
de fevereiro que “lutar pela 
liberdade” na Ucrânia “tem 
um custo muito alto para nós”, 
assinalando que “[o]s horren-
dos aumentos do preço da 
energia não serão vistos como 
um preço que valha a pena pa-
gar por ninguém”.

Como se não bastasse, os últi-
mos acontecimentos deverão 
acelerar dramaticamente as 
transformações do sistema 
monetário internacional, as-
sentando adicionalmente um 
duro golpe dólar. Para come-
çar, o sistema integrado do 
SPFS-CIPS, que já conecta pa-
íses da Eurásia, poderá incor-
porar outros países, inclusive 
aqueles sancionados, como 
Irã, Venezuela, Cuba, Nicará-
gua, Bolívia, Síria, Iraque, Lí-
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bano e Coréia do Norte. Além 
disso, deverá ocorrer a rápida 
inclusão de vários países ao 
sistema de compensações de 
pagamentos em moeda nacio-
nal estabelecido pelo BRICS, 
assim como a expansão do 
Novo Banco de Desenvolvi-
mento (NDB) e do Arranjo 
Contingente de Reservas 
(CRA). A fuga do dólar, que já 
se verificava em fins do ano 
passado, devido à aceleração 
inflacionária, pode repetir o 
desastre da década de 1970, 
quando o mesmo quase per-
deu o seu status de moeda de 
reserva, na esteira da elevação 
do preço do ouro. Se rublo 
já se tornou conversível em 
ouro e a moeda chinesa tam-
bém o é, através do Shanghai 
Gold Exchange, muito prova-
velmente haverá uma forte 
migração para ativos da Chi-
na, que está fora do conflito, 
com a consequente expansão 
da esfera do Yuan, que, aliás, 
também se tornou digital. Ali-
ás, sintomática foi a disposi-
ção de Riad de acertar a venda 
de petróleo em yuans para a 

China, o que, caso se confirme, 
assinalaria um golpe devasta-
dor para os EUA, visto que o 
lastro do dólar – último balu-
arte do outrora todo poderoso 
Império Americano –tem sido 
a precificação do petróleo na 
moeda imperial. 

Parece, portanto, que foi o 
Collective West que caiu na 
armadilha de Putin, permi-
tindo coibir as ONGs alinha-
das com os países ocidentais, 
eliminar os grupos liberais, 
assentar um golpe decisivo 
aos oligarcas, controlar ou 
eliminar a mídia ocidental 
que opera na Rússia e fazer 
avançar a nacionalização da 
sua economia, desmante-
lando o que resta do modelo 
neoliberal que tem inibido o 
desenvolvimento da mesma. 
Na verdade, Moscou imple-
mentou várias das medidas 
sugeridas pelo Ministro da 
Integração e Macroeconomia 
da Comissão Econômica da 
Eurásia, Sergei Glaziev, em 
seu famoso texto “Sanções e 
soberania” de 25 de fevereiro, 

destinadas a pôr termo às po-
líticas neoliberais que ainda 
persistem no país, inclusive 
o fim da independência do 
Banco Central, que teria sido 
o principal responsável pela 
anemia da economia russa 
desde que Putin assumiu o 
poder. Faltaria somente eli-
minar com a independência 
do BCR, sob a presidência de 
Elvira Nabiullina, responsabi-
lizado por deixar grande par-
te das reservas internacionais 
no país sob o alcance dos pa-
íses ocidentais. Há, contudo, 
quem argua que também 
neste caso, Putin se mostrou 
arguto, deixando recursos 
disponíveis para, devida-
mente sequestrados, honrar 
o serviço da dívida externa 
do país e cobrir os ativos das 
empresas internacionais na-
cionalizadas. Isso sem falar 
no abalo da confiança dos 
investidores internacionais, 
particularmente dos países 
não alinhados com Washing-
ton, em manter ativos em dó-
lar ou ao alcance do governo 
norte americano.
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Empresário,  
ex-Presidente da 
FIEMG – Federação 
das Indústrias de 
Minas Gerais

Da guerra da Ucrânia em Minas

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

A primeira vítima da guerra 
é a verdade. Isso não é verda-
deiro, as primeiras, as últimas 
e sempre vítimas são as crian-
ças que vão carregar por resto 
das suas vidas os horrores da 
guerra. Nasci durante a Se-
gunda Grande Guerra dos pais 
e avos que viveram a Primeira 
Grande Guerra e vivi a guerra 
nos Balcãs nos anos noventa. 
Nunca saiu da minha memó-
ria a falta de comida, prédios 
destruídos, a menina bósnia 
órfã que meus pais adotaram 
após a guerra e as únicas brin-
cadeiras que conhecíamos 
como crianças eram matar 
os nazistas. Na guerra não há 
vitoriosos, todos, todos sem 
exceção sofrem as consequ-
ências e elas duram em todos 
sentidos, mas principalmente 
nas almas das pessoas.

Brasileiros que vivem outras 
guerras, mas que acolhe-
ram milhões de imigrantes 
de tantos conflitos armados, 
não imaginam os horrores da 
guerra. Viveram a Segunda 
Grande Guerra com os solda-
dos da Força Expedicionária 
Brasileira e com afundamen-
to dos navios brasileiros pe-
los nazistas. Mas, também 
viveram um balançar das 
políticas do governo Vargas 
em definir do que lado que 
Brasil estava. Até a vexamosa 
entrega de Olga Benário aos 
nazistas teve nesse balanço 
político a definição de que o 
Brasil só podia estar do lado 
do mundo democrático.

Hoje, estamos vivendo os 
tempos complexos na rees-
truturação da política inter-
nacional. Essa guerra entre 
Rússia e Ucrânia está mudan-
do o mundo. Para começar, 
os países como Brasil, relati-
vamente autossuficientes em 
alimentos e energia e com ca-
pacidade industrial razoável, 
serão porto seguro para os 
investimentos. Haverá uma 
nova e diferente onda de de-
senvolvimento.

Os preços das commodities, 
em especial o que Minas pro-
duz, vão subir. Isso vai criar 
inflação interna, mas também 
vão faltar componentes e pro-
dutos que são importados. 
Não vai subir só o preço de 
trigo, mas componentes para 
indústria automobilística não 
chegarão mais com a mesma 
facilidade de antes. Crescerá 
a necessidade de se reindus-
trializar o país, mas com uma 
indústria que precisa ser bem 
mais competitiva.

Em resumo, teremos de procu-
rar as soluções que levam em 
consideração a disponibilidade 
de matérias primas disponíveis 
por aqui. Bom exemplo, bem 
simples, é a comparação entre 
pão de queijo versus pão fran-
cês O primeiro tem ingredien-
tes todos da terra mineira, e o 
segundo trigo importado que 
subiu de noite para dia mais de 
30 %. O mesmo vale para etanol 
versus gasolina. E assim adian-
te em vários produtos.

Devemos também lembrar 
neste triste episódio que ain-
da não tem fim, que quase 3 
milhões de ucranianos saí-
ram do país. No Brasil vivem 
mais de 600 mil ucranianos, a 
maioria no Paraná. Que polí-
tica de receber estes refugia-
dos o Brasil tem?

Há um item mal resolvido como 
consequência dessa guerra. Os 
fertilizantes que compramos 
dos países em conflito, em 
especial da Rússia. Primeiro, 
temos que dizer que é uma 
vergonha e irresponsabilidade 
de vários governos não terem 
incentivado a produção de fer-
tilizantes no Brasil. Se estamos 
ambicionando ter uma agricul-
tura competitiva, deveríamos 
levar em consideração este 
elemento. O segundo, depen-
dendo da extensão do conflito, 
a supply chain de fertilizantes 
será um problema no preço, na 
logística e vai afetar em muito 
a nossa produção.

E o mercado russo para car-
nes, café, e outros produtos 
inclusive nióbio de Araxá, 
como vai ficar?

Nada será igual após este 
conflito. Os políticos mineiros 
estão preocupados com as 
eleições em outubro e a pauta 
de reinvindicações das forças 
de segurança locais. É justa 
essa preocupação, mas quem 
se preocupa com o amanhã 
que bate de forma violenta na 
nossa porta?
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“Minas é uma espécie de equilíbrio 
do Brasil”, diz Lula

Em entrevista ao vivo à rádio Su-
per Notícia, que abrange a região me-
tropolitana de Belo Horizonte, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
destacou, na manhã do dia 24 de mar-
ço último, a importância de Minas Ge-
rais para o cenário político nacional e 
disse que o Estado é uma espécie de 
equilíbrio do Brasil.

“Logo mais estarei em Belo Hori-
zonte. Quero ir a Contagem, quero ir a 

Juiz de Fora, quero ir ao Vale do Jequi-
tinhonha, ao Vale do Mucuri, ao Vale 
do Aço, quero ir ao Vale do Rio Doce. 
Ou seja, eu quero visitar Minas Gerais 
porque Minas é um Estado muito im-
portante e de vez em quando eu acho 
que Minas é o equilíbrio. Minas é uma 
espécie de equilíbrio desse país”, de-
clarou, em conversa com os jornalis-
tas Rodrigo Freitas, Adriana Ferreira 
e Ricardo Corrêa, no programa Café 
com Política.

Lula afirmou que os governos do 
PT, em parceria com os governado-
res, foram os que mais investiram em 
Minas, e que o atual governo fez bem 
menos do que prometeu. “No nosso 
governo foi feito muita coisa e qualquer 
deputado federal, qualquer deputado 
estadual e vocês da imprensa sabem o 
que o PT fez em Minas nos nossos go-
vernos. Nunca antes na história do Bra-
sil um governo investiu tanto em Minas 
Gerais, como o nosso governo investiu”.



P O L Í T I C A9 8 EDIÇÃO 302ABRIL 2022
MERCADOCOMUM

O ex-presidente citou a conclusão 
de 729 obras dos PACs 1 e 2, além de 
outras 980 obras que estavam com 
mais de 50% construídas, quando o 
PT deixou o poder. Entre as 980, 231 
tinham mais de 90% das estruturas 
prontas e foram paralisadas depois 
do golpe contra a ex-presidenta Dil-
ma Rousseff. “Quando disputar elei-
ção, se ganhar e voltar, vamos fazer 
uma radiografia de todas essas obras 
que não foram concluídas, porque o 
Brasil não pode se dar ao luxo de ter 
obra não concluída”.

Entre as ações fundamentais 
dos governos Lula e Dilma em Mi-
nas Gerais, a retirada de 1,4 milhão 
de pessoas da extrema pobreza, a 
construção de três novas universida-
des – entre as quais a Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (UFVJM), a criação de 42 
novos institutos e escolas técnicas, o 
envio de 1556 médicos do Programa 
Mais Médicos para 510 município e o 
investimento de R$ 1,34 bilhão para 
levar energia elétrica a 328 mil famí-

lias pelo programa Luz para Todos. “E 
é isso que a gente tem que fazer. Go-
vernar em parceria com os governa-
dores”, afirmou.

ELEIÇÕES EM MINAS

O ex-presidente confirmou que 
está conversando com o prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e 
afirmou que a união de ambos pode 
resultar numa aliança forte no Esta-
do. “A única coisa que eu tenho certe-
za é que o Kalil precisa de mim e eu 
preciso de Kalil. Se nos juntarmos, fa-
remos chapa forte em Minas Gerais”.

Lula também comemorou o fato 
de o ex-governador Fernando Pimen-
tel ter sido inocentado, na terça-feira, 
22, das acusações de tráfico de influ-
ência e lavagem de dinheiro do perío-
do em que foi ministro do Desenvolvi-
mento, entre 2011 e 2014.

“Estou muito feliz com o que 
aconteceu com o Pimentel. Teve um 
tempo que ele não podia sair na rua 

em Minas Gerais e foi absolvido por 
unanimidade. Como é que ficam os 
mentirosos que o acusaram? Cadê a 
prova que apresentaram? Você não 
pode acusar sem provas e levar pes-
soas a um sacrifício enorme e a des-
truição de pessoas”.

NA CALADA DA NOITE

Um jantar no dia 23 de maio em 
São Paulo, entre o ex-presidente Lula, 
o prefeito de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil e o ex-ministro Walfrido 
dos Mares Guia, marcou o início das 
conversas para uma possível aliança 
entre Lula e Kalil em Minas. Lula tem 
insistido em alinhar a sua candida-
tura à presidência da República a de 
Kalil ao governo de Minas. A nego-
ciação acontece bem a estilo mineiro, 
na calada da noite, longe de olhares 
curiosos. Para entrar na disputa, Kalil 
terá que deixar o cargo até no dia 2 de 
abril, prazo determinado pela legisla-
ção eleitoral para se tornar candidato 
ao governo de Minas.

Fonte: Blog do PCO
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Desinteresse do eleitor reflete 
na escolha dos políticos

Jornalista e 
diretor-geral da 
revista Viver Brasil

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Tem razão, em parte, o presi-
dente Lula nas críticas que fez 
ao Congresso que, para ele, 
tem a pior composição de to-
dos os tempos. O parlamento 
no Brasil, em todos os níveis, 
tem realmente, piorado a sua 
composição a cada eleição, fru-
to especialmente do desinte-
resse do eleitor que não se pre-
ocupa em analisar candidatos. 
Vota em ídolos, não em líderes, 
e depois não se dá ao trabalho 
de acompanhar o trabalho de 
quem elegeu. Não fiscaliza, não 
cobra, apenas critica para, no 
próximo pleito, simplesmente 
repetir o voto ou destiná-lo a 
alguém ainda pior. 

Esta deterioração do parla-
mento não veio de uma hora 
para outra. É certo que a re-
pressão no militarismo afas-
tou muito os bons da política, 

mas eleição após eleição, o 
eleitorado, parece, se esme-
rar na má escolha. Aliás, já 
no final da década de oitenta 
Ulisses Guimarães (foto) ad-
vertia “se vocês acham que 
este Parlamento é ruim, es-
perem até a próxima eleição”. 
Sua previsão continuou va-
lendo ano após ano. 

E a piora, se a situação não 
mudar, vai continuar. A dispu-
ta polarizada pela presidência 
da República deixa isto claro. 
Bolsonaro e Lula não querem 
ter a vigiar seus governos 
parlamentares sérios e pre-
parados. Preferem a eleição 
de parlamentares populistas, 
que aceitem e aplaudam - as-
sim como o eleitor - discursos 
como o de Lula, de que não 
respeitará a lei de limite de 
gastos, e que gastará o que for 

necessário. Ou atos como de 
Bolsonaro, que busca votos 
abrindo as burras governa-
mentais e distribuído benes-
ses em falsos programas so-
ciais. Discursos e atos assim 
só promovem candidatos que 
comungam com estas ideias. 
Pessoas que não têm proje-
tos para o país e que buscam 
se eleger apenas para cuidar 
de interesses pessoais ou de 
seus grupos. Não é assim que 
vamos mudar o país. 

Só conseguiremos avançar 
com parlamentares - em to-
dos os níveis de Poder - com-
prometidos com o que real-
mente interessa ao país e à 
população. Sem demagogias 
ou autoritarismos. Com de-
mocracia. Um bom Parlamen-
to faz um bom Executivo. O 
contrário, não.
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Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
permanece na liderança entre as intenções 
de voto e se mantém em 46%. Bolsonaro 
vai de 24% a 26%.  Lula ganharia no 
primeiro turno

A rodada da pesquisa Genial/
Quaest, divulgada no dia 16 de mar-
ço último indica que, apesar de o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
permanecer na liderança entre as 
intenções de voto, índice que se man-
tém oscilando entre 45% e 44%, o 
presidente Jair Bolsonaro vem apre-
sentando pequenos avanços, varian-
do de 24% para 26%, resultado mais 
favorável para ele em relação aos últi-
mos levantamentos. 

Entre os destaques da pesquisa 
está a queda das avaliações nega-
tivas, em diferentes recortes. Um 
deles demonstra que houve uma re-

dução de 22 pontos percentuais na 
avaliação negativa do governo para 
os eleitores que se beneficiam do 
Auxílio Brasil, caindo de 45% para 
23%. Mesmo com a alta de gasolina 
e a economia se estabelecendo como 
principal preocupação entre os elei-
tores, um crescimento de 35% para 
51%, a avaliação positiva do atual 
governo vai avançando para um me-
lhor patamar desde o início das pes-
quisas, em 2021.

"A melhora marginal na avaliação 
do governo, com reflexos nas inten-
ções de voto do presidente, está di-
retamente associada ao movimento 

de retorno de eleitores que votaram 
em Bolsonaro em 2018, mas que se 
frustraram com o presidente nos últi-
mos anos. Agora, há dois movimentos 
simultâneos. Primeiro, eleitores de 
baixa renda que votaram em Bolso-
naro em 2018 e passaram a receber 
o Auxílio Brasil estão mais otimistas 
com o governo. Segundo, eleitores 
de renda média que não acreditam 
mais na vitória da terceira via, estão 
voltando para o colo do presidente. 
Se a tendência se mantiver, Bolsonaro 
pode continuar crescendo no vácuo 
deixado pela terceira via”, diz o CEO 
da Quaest e responsável pela pesqui-
sa, Felipe Nunes.
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Na pesquisa estimulada, em que 
os entrevistados são apresentados aos 
candidatos colocados até o momento, 
Lula se mantém com 46% e Bolsonaro 
vai de 24% a 26%. Sérgio Moro fica de 
8% para 6% e Ciro Gomes permanece 
com 7% das intenções de voto. Já na 

pesquisa espontânea, o número de in-
decisos permanece alto, com 48%. Lula 
fica com 27% e Bolsonaro chega a 19%. 

A pesquisa fez duas mil entrevistas 
entre 10 e 13 de março e tem margem 
de erro de dois pontos percentuais.

Em caso de um segundo turno, 
entre os apoiadores de Moro, 26% 
escolheriam Lula e 34% optariam 
por Bolsonaro. Outros  38% afir-
mam que preferem votar em branco 
ou nulo. No caso de Ciro, 52% já se 
decidiram por Lula, enquanto 22% 
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dizem que podem mudar para Bolso-
naro e outros 22% optam por deixar 
o voto em branco ou nulo.

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 
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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-
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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 decisões 
estratégicas informadas. Com 6 anos 
de experiência em campanhas políticas 
presidenciais, estaduais e municipais, 
reúne um time de doutores e mestres 
das mais diversas áreas do conheci-
mento. O fundador e presidente da 

Quaest é Felipe Nunes, Ph.D. em ciência 
política e mestre em estatística pela 
Universidade da Califórnia, Los Angeles 
(UCLA), professor da UFMG e presiden-
te do Centro de Estudos Legislativos. 
Ele é o inventor do Índice de Populari-
dade Digital (IPD).
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Se a eleição para governador de 
Minas Gerais fosse hoje, Romeu Zema 
teria 9% das intenções de voto e Ale-
xandre Kalil, 3%, segundo o resultado 
da consulta espontânea da primeira 
pesquisa Genial/Quaest no estado. O 
número de indecisos chega a 52%. 

 
Na consulta estimulada, quando 

os entrevistados são apresentados 
aos nomes dos candidatos já conheci-
dos, o atual governador aparece com 
34% e Kalil com 21%. Foram feitas 
1.480 entrevistas e a margem de erro 
da pesquisa Genial/Quaest é de 2,5 
pontos.

No segundo turno da disputa es-
tadual, Romeu Zema derrota com fol-
ga Alexandre Kalil: 49% a 33%.

Quando o entrevistado é informa-
do de que Zema pode ser apoiado por 
Bolsonaro e Kalil por Lula, o quadro se 
inverte: Kalil vence por 49% a 35%.

Em Minas Gerais, Lula tem 25 
pontos de vantagem sobre Bolsonaro, 
segundo a Quaest.

O eleitorado mineiro costuma ser 
visto pelos pesquisadores como uma 
espécie de amostra do eleitorado na-
cional. Nessa amostra, Lula vence no 

primeiro turno, com 46% dos votos. 

Em seguida, aparecem Bolsonaro, 
com 21%, Moro, com 6%, Ciro Gomes, 
com 5%, Janones, com 3%, Doria, 
com 2%, Tebet, com 1%, e Alessandro 
Vieira, com 1%. Eduardo Leite e Feli-
pe d’Ávila não pontuaram

Pesquisa eleitoral para governador de 
Minas revela que o número de indecisos 
chega a 52%
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Pra Não Perder a Fome!
Os mestres da cozinha medie-
val pregavam a necessidade de 
que uma cozinha devia estar 
sempre com o chão limpo, la-
vado, esterilizado se possível.

Acho que uma cozinha limpa, 
não só o chão, é a primeira 
exigência que se deve fazer 
ao iniciarmos uma sessão de 
regabofes. 

Mas tanto capricho assim, 
como queriam os senhores 
chefs da época da Renascença, 
é na realidade, um exagero. 
Eles pensavam naqueles des-
cuidados cozinheiros que dei-
xavam cair os bifes no chão, os 
pegavam e continuavam a via-
gem para a frigideira como se 
nada tivesse acontecido. Chão 
limpo, bifes sadios. 

Gostaria de poder voltar no 
tempo e passar uma semana 
entre esses senhores que tor-
naram a gastronomia uma di-
vindade venerável. 

Ouço e leio historiadores de 
todas as línguas (traduzidas) 
derreterem seus casos sobre 
os artistas, cientistas, políticos 
e outros gênios de todas as 
épocas que eram fascinados 
pela arte culinária. 

Da Vinci, Platão, Monet, 
Proust, Einstein, Newton, 
Rossini e outros mais nos 
chegam como outras coisas, 
menos como cozinheiros. E 
todos eram. E dos bons. Pro-
vável até que esculpir, pintar, 

filosofar, escrever, descobrir, 
calcular e tocar piano eram 
passatempos para esses se-
nhores. 

O ofício verdadeiro deles de-
via ser mesmo cozinhar.

Editores internacionais gas-
taram os tubos em décadas 
passadas (e gastam ainda) pu-
blicando livros sobre grandes 
figuras da humanidade em to-
dos os tempos dando receitas 
e ensinando segredinhos culi-
nários. A alquimia dos gênios 
nos trouxe longe demais. 

Na verdade, as receitas origi-
nais foram todas adaptadas às 
fantasias modernas. Suas des-
cobertas tornaram-se órfãs.

Quem descobriu que o mi-
núsculo orgão de uma planta 
originaria da Índia, da família 
das iridáceas, poderia ser uti-
lizado na cozinha como condi-
mento, desde que 1.500 flores 
cedessem seus pistilos para se 
obter a magnífica quantidade 
de 1 (um) grama como produ-
to final, que vem a ser o nosso 
glorioso açafrão?!

E o tartufo italiano, o branco 
de Alba: quantos deles foram 
jogados no lixo antes que al-
gum gênio renascentista des-
cobrisse que seu cheiro forte 
(semelhante a gás de cozinha) 
e a massa tenra deveria ser 
aproveitado in natura fina-
mente fatiado sobre outras 
iguarias (carnes e massas) re-

cém elaboradas?

Tudo isto faz sentido quando 
imaginamos que a cozinha 
é, na verdade, um imenso la-
boratório. A química impera 
nas combinações de texturas, 
sabores, gazes, temperaturas, 
espumas, formatos e matérias 
diversas até que sejam desco-
bertos os sabores. 

A alquimia nos leva a combi-
nar as descobertas por cami-
nhos obscuros e muitas vezes 
fascinantes. 

Daí surgem os livrões sobre as 
receitas de Monet, de Platão e 
outros coroas que não tinham 
outra diversão, quando davam 
folga ao seu ofício, senão ir pra 
cozinha fazer o que lhes dava 
prazer. Cozinhavam mas eram 
tão geniais que acabavam des-
cobrindo outras coisas pelas 
quais ficaram conhecidos.  

Senão vejamos, sem ir tão 
fundo - que pode ser dedução. 
Da Vinci deixou desenhos, es-
culturas, pinturas e escritos e 
apenas uma meia dúzia de 15 
ou 20 receitas dele (dizem que 
é). Sopas, guisados, assados e 
bolos. Mas todo mundo sabe 
por causa de que ele tornou-
-se conhecido. 

(Uma de suas receitas, um 
guisado de cabeça de cabra, é 
bem divertida. Manda  dividir 
uma cabeça da cabra em duas 
metades no sentido do com-
primento. Separar os miolos 

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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e a língua. Ferver o resto em 
água e sal com cenoura e um 
pé de cerefólio. Algumas ho-
ras depois, colocar o que res-
tou num recipiente forrado, 
talvez um grande tabuleiro, 
sobre uma camada de polenta 
dura. Em seguida, colocar ou-
tra camada da mesma polenta 
por cima, fechando como uma 
tampa. Servir com um molho 
verde obtido com os miolos e 
a língua finamente picados e 
cozidos com o dobro do seu 
peso em flor de salsa.)

Passa longe a gente imagi-
nar que para preparar pratos 
naquela época, que nos vem 
à cabeça através de recom-
posições do cinema, a higie-
ne era fundamental para os 
grandes cozinheiros. (Chef é 
coisa de agora). Nada mais ló-
gico, entretanto. Não dá para 
imaginar uma cozinha suja, 
engordurada, desorganizada, 
fedida e escura. 

Sem querer sujar a barra de-
les, os restaurantes chineses 
estão muito perto disso. Cer-
ta vez, resolvi pegar marmita 

num chinês que havia no bair-
ro de Lourdes (fechou). No 
dia que me deu na cabeça de 
entrar na cozinha dele, nunca 
mais voltei. Fiquei uns dois 
anos sem entrar num restau-
rante chinês – me privando de 
uma das culturas culinárias 
mais saborosos da gastrono-
mia mundial.

Sujeira assim, creiam: é co-
mum. Como é comum a mon-
tagem de um restaurante ser 
feita em prédio em que não 
foi prevista a presença de uma 
cozinha. É tudo adaptado. 
Consequentemente, as condi-
ções de higiene são também 
adaptadas. 

Os cozinheiros mais cuida-
dosos cuidam disso com res-
ponsabilidade. Os picaretas 
– estamos cheios deles por 
todo lugar – acham que nós, 
os usuários, não merecemos 
essa sorte. Digo isso porque já 
estive em vários botequins, lis-
tados como bacanas, onde até 
o chão debaixo da mesa estava 
emporcalhado. Os pratinhos, 
garfos e facas tinham impres-

sões digitais da família inteira 
dos donos. O copo onde tentei 
bebericar minha infalível Cuba 
era daqueles grossos que esta-
va com a borda quebrada e en-
gordurado por dentro. Todos 
devem ter falido!

Portanto, acho que uma boa 
providência das autoridades 
competentes (municipais, es-
taduais, nacionais, mundiais, 
promotores de eventos, de 
concursos, de festivais, etc.) 
seria dar alguma importância 
ao item “saúde higiênica” de 
bares e restaurantes. Que tal 
uma inspeção antes de colocar 
o lugar na lista de recomenda-
ções e de concorrentes? 

Afinal, não é preciso ser gênio 
nem empregado da Vigilância 
Sanitária para achar que lim-
peza de chão, paredes, tetos, 
utensílios, mesas, e tudo mais, 
incluindo o cozinheiro, da 
cabeça aos pés, incluindo as 
unhas, são ingredientes fun-
damentais em qualquer lugar 
do mundo da comida. 

Pra não perder a fome.
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Filigranas sobre aumento 
no consumo de vinho
“O vinho alegra o coração 
do homem; e a alegria é a 
mãe de todas as virtudes” – 
Goethe.
                                                                                
Que, nos últimos anos, ocor-
reu surpreendente cresci-
mento no consumo de vinho, 
as mais corriqueiras obser-
vações e consagradas estatís-
ticas confirmam. Fenômeno 
mundial? Não, pois, segundo 
publicações de órgãos como, 
IWSR, Wine Intelligence e 
OIV, isto não se observou 
em mercados tradicionais, a 
exemplo de Espanha, Austrá-
lia, Canadá e outros. 

Por aqui, segundo esses in-
formes, o crescimento bei-
ra o espantoso; chegando a 
28%, em 2020, enquanto o 
mercado mundial sofria re-
tração de -6,5%, no mesmo 
período; ou seja, nunca, an-
tes de 2019, bebeu-se tanto 
vinho.  Infere-se, logo, que 
esse crescimento tem como 
ponto de origem a pandemia, 
que obrigou o confinamento 
e tornou o vinho um novo e 
bem-vindo hábito.    

Se até agora, essa crescida de-
manda não se apresenta tão 
festejada on trade, o contrário 
ocorre no e-commerce, lojas 
regionais de comércio, super-
mercados, onde o número de 
rótulos aumenta na proporção 
da curiosidade dos novos con-
sumidores, a cada dia, mais nu-
merosos. E isso é perceptível, 
sobretudo, com a chegada ao 
mercado do vinho, da chamada 
geração Y, sequiosa de conheci-
mentos sobre a bebida. 

É, pois, verdade, que obser-
vamos uma expansão da base 
de consumo, que, se é desta-
cado, agora, já vem aconte-
cendo, longe da pandemia; e, 
portanto, não é fenômeno cir-
cunstancial, de curto prazo, e, 
sim, estrutural.

Assim, o somatório desses 
fatores, que inclui a influên-
cia de plataformas digitais, 
diversidade de rótulos, novos 
hábitos de consumo, preços 
acessíveis etc. asseguram 
crescente e desejado comér-
cio para o vinho brasileiro. 
Quem viver verá.

EM FAVOR DO  
CONSUMIDOR

Acaba de ser lançado, para 
o consumidor de Belo Ho-
rizonte, o inédito Guia de 
Descontos nos Vinhos em 
Restaurantes de Belo Hori-
zonte, que leva a marca da 
Wine Center D.O.C, empresa/
escola que atua na área do 
vinho com atividades de con-
sultoria, cursos, treinamento 
e publicações.

O guia reúne dezenas de res-
taurantes de Belo Horizonte, 
alinhados pela reconhecida 
qualidade de suas gastrono-
mias e cartas de vinhos. Se-
gundo a Wine, os descontos 
variam de 10% a 50%, e são 
exclusivos das respectivas 
cartas dos estabelecimentos 
participantes. O objetivo é 
proporcionar ao consumidor 
os mais variados descontos 
em suas visitas aos restau-
rantes. A Livraria Leitura é 
um dos locais onde o guia é 
comercializado.

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Após o IGP-M/FGV sofrer 
uma grande volatilidade no 
período de junho de 2020 a 
maio de 2021, que resultou 
no acumulado de 37,06%, 
a Fundação Getúlio Vargas 
IBRE lançou, em janeiro de 
2022, o IVAR (Índice de Va-
riação de Aluguéis Residen-
ciais), que deverá refletir a 
evolução dos preços dessa 
variável econômica de enor-
me relevância. Essa tarefa 
enfrentará desafios para 
apurar o real valor das tran-
sações (novas, reajustadas e 
renegociadas) que têm gran-
de diversidade de tipos de 
imóveis, sendo que a amos-
tragem de apenas 10.000 
imóveis se mostra insufi-
ciente para apurar as varia-
ções do mercado, sendo que 
a FGV não esclarece quantas 
imobiliárias fornecem os da-
dos, pois alega ser sigiloso.  
Há dificuldade para obter os 
dados sistematizados, pois 
para as imobiliárias passa-
rem é exigido tempo e custo 
que essas empresas não têm 
como assumir.

Continua a liberdade do lo-
cador e do locatário es-
colherem o índice ou 
índices que serão in-
seridos no contra-
to de locação, 
sendo que as 
imobiliá-
rias e 

locadores somente adotarão 
o IVAR após avaliarem sua 
metodologia e viabilidade. 
Tendo em vista que o IVAR 
fechou a variação de -0,61% 
na média nacional, enquan-
to o IPCA/IBGE fechou em 
10,06% e o IGP-M 17,79%, 
certamente os locadores não 
adotarão esse novo índice, 
especialmente, diante do fato 
dos especialistas em locação, 
diante da redução da oferta, 
terem a convicção de que o 
valor dos aluguéis residen-
ciais não caiu em 2021. 

Há uma grande desconfian-
ça quanto à forma de apura-
ção dos dados do IVAR, pois 
os diretores de imobiliárias 
têm confirmado que suas 
empresas que detêm essas 
informações não foram pro-
curadas pelos pesquisadores, 
sendo estranho que somente 
uma imobiliária digital, que 
diz garantir o pagamento dos 
aluguéis, conforme divulgou 
a FGV, te-
nha sido a 
fonte de in-
formações 

da pesquisa. Alguns especia-
listas têm dito que diante do 
aumento da inadimplência e 
as dificuldades enfrentadas 
por quem faz propaganda 
de que garante o pagamento, 
talvez seja interessante pas-
sar uma ideia de queda dos 
preços para reduzir o pre-
juízo decorrente de garan-
tia. Enfim, a quem interessa 
alegar a queda do preço dos 
aluguéis, contrariando todos 
os índices de inflação e a pró-
pria percepção dos empresá-
rios que atuam no mercado 
há décadas? 

Quanto aos aluguéis comer-
ciais, diante da desacelera-
ção do IGP-M a tendência é 
mantê-lo, pois na prática o 
que temos visto é a boa von-
tade das partes acordarem 
o valor conforme o preço de 

Reajuste do aluguel perante o IGP-M, 
o preço de mercado e dúvida se os 
locadores adotarão o IVAR/FGVVice-presidente da 

Comissão Especial de 
Direito Imobiliário 
da OAB Federal; 
Presidente da 
Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB-
MG (2010 a 2021); 
Conselheiro da 
Câmara do Mercado 
Imobiliário de MG e 
do Secovi-MG; Diretor 
Regional de MG da 
Associação Brasileira 
de Advogados do 
Mercado Imobiliário 
(ABAMI)

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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mercado. Tanto é verdade 
que no decorrer da pandemia 
foi constatada a redução das 
ações de despejo. 

SEMPRE FOI DIFÍCIL CRIAR 
UM ÍNDICE CONSISTENTE 

Os valores de venda e loca-
ção dos imóveis decorrem 
de diversas variáveis macro-
econômicas totalmente inde-
pendentes, que são afetadas 
conforme a região, sendo 
historicamente cíclicos e de 
longo prazo os momentos de 
alta, estabilidade e baixa. 

O IVAR tem abrangência pe-
quena (Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte e Porto 
Alegre), muito menor que as 
16 capitais que fornecem os 
dados para o IPCA. Os técni-
cos da FGV confirmam que 
essa limitação decorre da di-
ficuldade em agregar esses 
dados de forma sistemática, 
mês a mês, pois enfrentam 
problemas jurídicos e de lo-
gística. Justamente por isso, 
outros índices criados para 
apurar os aluguéis residen-
ciais e comerciais, como o 
IPEAD/UFMG (que apurava 
a variação dos aluguéis em 
BH) e o IGMI-C (Índice Ge-
ral do Mercado Imobiliário 
Comercial) da própria FGV/
IBRE (Instituto Brasileiro de 
Economia) foram desconti-
nuados há uns dez anos, por 
dificuldade de obter dados 
consistentes sobre os alu-
guéis comerciais.

Portanto, como especialista 
com quase quatro décadas 
atuando com locações, en-
tendemos que ser inviável 
adotar o IVAR até que ele seja 
aperfeiçoado, por serem os 
aluguéis muito heterogêneos. 
Consiste num mercado mais 
difícil diante da diversidade 

de tipos de imóveis, que são 
muito diferentes dos produ-
tos industrializados e padro-
nizados que possibilitam que 
os técnicos colham os preços 
nas prateleiras dos super-
mercados ou no comércio. 

RAZÕES DO MERCADO TER 
OPTADO PELO IGP-M

Os diversos pacotes econô-
micos (Plano Cruzado em 28 
de fevereiro de 1986, Bresser 
em 1987, Verão em jan/1989, 
etc), congelaram os preços, 
gerando o desabastecimento 
e o surgimento do ágio sobre 
vários produtos, em especial, 
automóveis. A manipulação 
da apuração real da inflação 
pelo Governo Federal, que 
interferiu no IBGE, causou in-
segurança aos contratantes e 
empresários.   

Diante das constantes inter-
ferências governamentais na 
economia, ao ser criado o IGP-
-M em 1989, o mercado de 
locação passou a adotá-lo por 
ser medido por uma institui-
ção independente, ao contrá-
rio do IPCA e do INPC que são 
apurados pelo IBGE que tem 
ligação com o governo federal. 
O setor empresarial passou a 
preferir o IGP-M apurado pela 
FGV, apesar de ele não ter sido 
desenvolvido para indexar os 
contratos do setor imobiliário. 

REVISÃO JUDICIAL  
TRIENAL DO ALUGUEL E  
A PRÁTICA DO ACORDO

Até 2020 as diferenças de 
variações dos índices (IGP-
-M x IPCA/INPC) não gera-
vam problemas expressivos. 
Somente após a pandemia 
ocorreu a elevação exagerada 
do IGP-M, sendo certo que o 
valor dos aluguéis passa pelo 
mesmo problema de tempos 

em tempos, pois oscila de ma-
neira independente. 

A defasagem entre o valor 
pago e o preço de mercado 
sempre foi resolvida median-
te acordo entre o locatário e 
o locador ou por meio da re-
visão judicial do aluguel, pre-
vista na Lei do Inquilinato: 
“Art. 19. Não havendo acor-
do, o locador ou locatário, 
após três anos de vigência do 
contrato ou do acordo ante-
riormente realizado, pode-
rão pedir revisão judicial do 
aluguel, a fim de ajustá-lo ao 
preço de mercado”. 

A expertise das imobiliárias 
em apurar o valor de merca-
do, mediante a pesquisa pon-
tual dos preços praticados 
em imóvel vagos, semelhan-
tes ao que está sendo rene-
gociado, sempre facilitou o 
entendimento, e por isso, a 
discussão em relação ao per-
centual do reajuste não gera 
tanto conflitos. 

O maior número de atritos, 
que às vezes resulta no pedi-
do de desocupação do imóvel 
ou na ação revisional, surge 
nas locações realizadas dire-
tamente pelo locador, ou seja, 
sem uma assessoria de imo-
biliária que atua no sentido 
de manter a locação confor-
me o preço de mercado, inde-
pendentemente da aplicação 
do índice de reajuste.  

DESCOLAMENTO DO IGP-M 
EM RELAÇÃO AO IPCA FOI 
ANORMAL

Somente em meados de 2021, 
diante da pandemia que oca-
sionou a disparada do dólar e 
dos preços das commodities, 
ocorreu a elevação exagerada 
do IGP-M, que chegou a supe-
rar quatro vezes a variação 
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do IPCA no decorrer do perío-
do de ago/20 a ago/21, o que 
consiste numa situação atípi-
ca. Essa fase já passou, pois a 
partir de novembro de 2021 
o IGP-M tem perdido for-
ça, estando o acumulado de 
mar/21 a fev/22 em 16,12%, 
mais próximo ao IPCA/IBGE 
de 10,54%.

Em breve a diferença entre os 
índices (IGPs x INPC/IPCA) 
voltará ao que era antes, ou 
seja, pequena.  É importante 
entender que os índices va-
riam conforme o cenário e as 
particularidades que envol-
vem a sua metodologia, pois 
basta vermos que em vários 
momentos o IPCA ficou acima 
da variação do IGP-M.  

A variação do IGP-M em al-
guns momentos foi negativa, 
ou seja, já registrou deflação 
de -1,72% em 2009; 5,10% 
em 2011; 3,69% em 2014 
e -0,52% em 2017. Nesses 
mesmos anos, o IPCA (IBGE) 
que é utilizado como meta da 
inflação pelo Banco Central, 
teve variação anual de 4,31% 
em 2009; 6,50% em 2011; 
6,41% em 2014 e 2,95% em 
2017, sendo esses exemplos 
dos vários momentos que o 
IGP-M ficou abaixo da varia-
ção do IPCA. 

LIBERDADE DO CONTRATO 
CONSTAR VÁRIOS ÍNDICES

Optar por mais de um índice 
consiste numa prática legal, 

que pode, inclusive, evitar 
atritos entre o locador e o lo-
catário, pois quando o índice 
é satisfatório para atualizar 
o aluguel, como reflexo, há a 
redução das ações de despejo 
por “denúncia vazia” e revisio-
nais de aluguel que são previs-
tas na Lei do Inquilinato. 

A liberdade de pactuar um 
ou mais índices no contrato 
tem fundamento nos artigos 
104 e 421 do Código Civil, 
em sintonia com o artigo 
28, da Lei nº 9.069/75, que 
consagra a autonomia da 
vontade, prevalecendo o ato 
jurídico perfeito, já que não 
afronta o artigo 17 da Lei do 
Inquilinato que proíbe ape-
nas “a sua estipulação em 
moeda estrangeira e a sua 
vinculação à variação cam-
bial ou ao salário mínimo”.  
A Lei do Plano Real prevê no 
art. 28: “Nos contratos ce-
lebrados ou convertidos em 
REAL com cláusula de cor-
reção monetária por índices 
de preço ou por índice que 
reflita a variação ponderada 
dos custos dos insumos uti-
lizados, a periodicidade de 
aplicação dessas cláusulas 
será anual”. 

Por outro lado, caso o valor 
do aluguel reajustado supe-
re o preço de mercado, que 
é apurado com base nos 
valores de imóveis disponi-
bilizados para locação com 
as mesmas características, 
poderá o inquilino optar por 

mudar para outro local. Por 
outro lado, o locador que 
exige um aluguel exagerado, 
diante da grande oferta exis-
tente, corre o risco de ficar 
com o imóvel vazio, tendo 
que arcar com seus custos, 
como IPTU, quota de condo-
mínio, além de perder a ren-
da do aluguel. 

Na prática, a pandemia mo-
tivou o esvaziamento dos 
centros urbanos, pois mui-
tas empresas passaram a 
adotar o home office, ge-
rando a desocupação de 
milhares de imóveis comer-
ciais, aumentando a oferta 
e contribuindo para a flexi-
bilização da negociação dos 
preços. Diante desse cená-
rio, somente com o aperfei-
çoamento do IVAR de modo 
a refletir melhor a inflação 
dos aluguéis, passarão os 
locadores a aceitar esse 
novo índice nos contratos 
residenciais. Tendo em vista 
que a maioria dos locadores 
ter o aluguel como comple-
mento da sua aposentado-
ria, utilizando-o para pagar 
inúmeras despesas que são 
corrigidas pelo IGP-M e até 
por percentuais maiores 
(energia elétrica, água, com-
bustíveis, escola, plano de 
saúde, alimentos, etc) estes 
não adotarão um índice que 
reduza os valores que têm a 
receber, pois seria ilógico. 
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Na pandemia, quem paga o 
afastamento de nossas gestantes?
A Lei nº 14.311/2022, pu-
blicada no dia 10/03, que 
regulamenta o retorno ao tra-
balho presencial de gestan-
tes afastadas em função da 
pandemia, já chega trazendo 
polêmicas. Segundo dispõe a 
nova lei, estas trabalhadoras 
poderão voltar ao seu local de 
trabalho após sua vacinação 
completa contra o novo co-
ronavírus ou mediante a as-
sinatura de um termo de res-
ponsabilidade, para aquelas 
que decidirem não se vacinar. 
O texto publicado pela Presi-
dência, porém, contou com 
vetos relevantes ao projeto de 
lei aprovado pela Câmara dos 
Deputados, no que diz respei-
to ao custeio da remuneração 
das gestantes afastadas. Afi-
nal, quem pagará essa conta?

Aprovado pelo plenário da 
Câmara, o texto do projeto 
foi encaminhado ao Senado 
Federal com emendas, e foi 
remetido de volta à Câmara 
para análise das alterações. 
Em sequência, a Câmara re-
jeitou as revisões do Senado, 
no dia 16/02/2022, encami-
nhando, para a Presidência da 
República, o texto aprovado 
em outubro de 2021. Por fim, 
a sanção presidencial ocorreu 
– com vetos a alguns disposi-
tivos – no dia 09/03/2022, 
com a lei entrando em vigor 
no dia seguinte, 10/03/2022, 
data de sua publicação. 

Na verdade, a Lei nº 14.311/22 

altera a Lei nº 14.151/2021, 
que já disciplinava o trabalho 
a distância de empregadas 
gestantes. Antes da entrada 
em vigor da nova lei, a norma 
estabelecia que as empregadas 
gestantes deveriam permane-
cer afastadas do trabalho pre-
sencial durante a pandemia, 
devendo, contudo, ficar dispo-
níveis para, se possível, seguir 
desempenhando suas funções 
via trabalho a distância. 

A Lei nº 14.151/2021 deter-
minava que a remuneração 
devida à gestante não pode-
ria ser suprimida durante o 
período de afastamento, sem 
definir a quem caberia a res-
ponsabilidade pelo pagamen-
to nos casos de impossibilida-
de do exercício da atividade 
laboral a distância. O TRF-4 
e o TRF-3 já haviam decidido 
favoravelmente à possibilida-
de de “compensação”, como 
salário-maternidade, dos va-
lores pagos às trabalhadoras 
gestantes afastadas, sob o 
entendimento de que estas 
verbas deveriam ser supor-
tadas pelo Poder Público, e 
não pelo empregador, tendo 
em vista que têm natureza de 
benefício previdenciário. 

Em 2021, o entendimento 
adotado em algumas mani-
festações do Judiciário foi o 
de que os benefícios instituí-
dos pela Lei nº 14.151/2021 
têm verdadeira natureza de 
salário-maternidade anteci-

pado, ônus a ser suportado 
pela coletividade por força do 
princípio da solidariedade so-
cial. No julgamento da ADI nº 
5938, que tratava da constitu-
cionalidade de se condicionar 
o afastamento de gestantes 
de atividades insalubres à 
existência de atestado mé-
dico recomendando tal afas-
tamento (art. 394-A, CLT), o 
STF reconheceu, com acerto, 
que o salário-maternidade 
antecipado é ônus do INSS e 
não do empregador. De for-
ma similar, a Receita Federal 
também se posicionou, por 
meio da Solução de Consulta 
nº 287 de 2019, a respeito 
do direito do contribuinte 
de compensar integralmente 
o salário-maternidade nos 
casos de afastamento por in-
salubridade do ambiente de 
trabalho, por configurar gra-
videz de risco.

Nesse contexto, o PL nº 
2058/2021, que deu ori-
gem à lei publicada no dia 
09/03/2022, também previa 
expressamente a substituição 
do pagamento de remunera-
ção, que ocorreria às custas 
do empregador, pela conces-
são de salário-maternidade, 
custeado pelo Poder Público, 
nos casos em que for impos-
sível o exercício da atividade 
laboral a distância. A adoção 
expressa do salário-materni-
dade como ferramenta para 
o custeio dos pagamentos às 
gestantes afastadas garanti-
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ria o direito social de prote-
ção à maternidade, de forma 
a evitar que se acentue a desi-
gualdade de gênero nos pos-
tos de trabalho.

Contudo, os trechos do proje-
to de lei que diziam respeito 
a essa substituição foram ob-
jeto de veto pelo Presidente 
da República. Expondo as 
razões dos vetos, a Presidên-
cia afirmou que a proposição 
contraria o interesse público, 
ao supostamente aplicar de 
maneira indevida o auxílio-
-maternidade. Além disso, 
o Executivo também argu-
mentou que haveria risco de 
aumentar sobremaneira as 
despesas vinculadas à segu-
ridade social, colocando em 
risco a sustentabilidade da 
Previdência e violando, entre 
outros dispositivos constitu-
cionais, a regra que veda o au-
mento de despesas sem iden-
tificação da fonte de custeio.

O veto presencial sofre de for-
tes equívocos em sua funda-
mentação. O Poder Judiciário 
já havia proferido decisões, 
ao longo do último ano, em 
que se reconhecia que a con-
cessão do salário-maternida-
de às gestantes afastadas é 
inarredável direito social des-
tas trabalhadoras. Com isso, 
caem por terra os dois pila-
res de sustentação do veto 
presidencial: por um lado, 
não se pode falar de modo 
algum em aplicação indevida 
do salário-maternidade, pois 
a concessão deste represen-
ta justamente a efetivação de 
um direito das trabalhadoras 
gestantes. De outra margem, 
não ocorre criação ou amplia-
ção de benefício, mas apenas 
sua concessão a quem, na 
legislação já em vigor, tem 
direito a esta ferramenta de 
proteção da maternidade. 
Por isso, parece acertado que 
as empresas que realizaram 

os pagamentos busquem 
compensar, como salário-
-maternidade, os valores 
pagos a estas trabalhadoras, 
porque a verba prevista na 
Lei nº 14.151/2021 tem na-
tureza de benefício previden-
ciário e, como tal, pode ser 
objeto de compensação pela 
empresa. A possibilidade de 
compensação destes valores 
como salário-maternidade 
decorre da própria Consti-
tuição. Como reconhecido 
pelo STF na ADI nº 5938, em 
uma sociedade calcada em 
princípios constitucionais 
como o da solidariedade so-
cial, os custos da concretiza-
ção de direitos sociais como 
o da proteção à maternidade 
devem recair não sobre o 
empregador, mas sim sobre 
toda a coletividade. Em nos-
so ordenamento jurídico, fi-
nanciar a Seguridade Social, 
direta ou indiretamente, é 
um dever coletivo.
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A cultura da morte sofre derrotas 
no Legislativo e no Judiciário

Advogado

JAYME VITA ROSO

Dois acontecimentos que, 
neste mês de março do ano de 
2022, revelam que superar a 
maldade pode ser possível 
quando o ser humano reve-
la a sua supremacia na cria-
ção: o primeiro, o Congresso 
Americano aprova o Emmet 
Till Bill (Disponível em: < 
https://www.congress.gov/
bill/117th-congress/house-
-bill/55 >. Acesso em 15 de 
mar de 2022), para tornar o 
linchamento Crime de Ódio 
Federal. E o segundo, em dois 
distintos processos, o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo es-
magou a decisão monocrática 
e autorizando a manutenção 
de imagens e estátuas como a 
colocação de uma imagem de 
Nossa Senhora Aparecida na 
entrada da cidade, bem como 
determinou a não interven-
ção do Ministério Público e da 
própria Justiça em relação à 
proibição de missas e abertu-
ra do  Santuário Nacional de 
Aparecida (Advogado Alcides 
da Costa Carvalho Vidigal).

Valho-me da Piccola Treccani 
(Enciclopédia) para mostrar 
o personagem que deu seu 
nome a esse processo imoral 
de praticar justiça sumária: 

“Charles Lynch foi juiz de paz 
(1736-1796). Entre os pri-
meiros do Bedford County, 
deve-se-lhe, em grande parte, 
o envio da delegação da Virgí-
nia ao Congresso que susten-
tou a Declaração de Indepen-
dência dos EUA.

Nomeado Juiz de Paz em 
1774, em apoio ao gover-
no revolucionário, mandou 
prender e exilar inúmeros to-
ries (adversários políticos). À 
justiça sumária aplicada nes-
te tribunal ilegal resultou a 
origem do termo linchamen-
to, embora digam que Lynch 
nunca aplicou realmente a 
pena de morte” (La Piccola 
Treccani: dizionario enciclo-
pedico. vol VI. Roma: Istitvto 
Della Enciclopedia Italiana. 
1995, p. 988).

Dele apareceu a “Lei de Lyn-
ch” (Lynch Law): consequen-
temente a sucessão de exe-
cuções engendrou a Ku Klux 
Klan. 

Porém, com a aprovação do 
Emmet Bill, após a sanção 
presidencial, a execução su-
mária, operada por privados, 
será processada pela Corte 
Federal.

3) Dou, por fim, destaque que 
estamos fartos do ativismo 
judicial e do Ministério Públi-
co que emperram e colocam 
amarras no país, decorrência 
da burocracia exacerbada.

E as duas camadas civis do 
Tribunal de Justiça deram 
prova de que “matar nem 
sempre significa derramar 
sangue, mas impedir nossos 
semelhantes de exercerem 
suas potencialidades diante 
de Deus e dos homens” (Eval-
do César de Souza, C.Ss.R).

vitaroso@vitaroso.com.br

“É mais fácil decifrar os segredos da matéria que tocar 
os corações e permitir o surgimento, entre os homens, 
de um pouco de humanidade” 
Jean-Marie Lustiger
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Moradores de rua.  
Chaga irresgatável?

Advogado

JOSÉ MARIA COUTO MOREIRA

Existe um problema social 
grave em nossa ordem ad-
ministrativa que muito ator-
menta a consciência lúcida 
de nossa sociedade e, parti-
cularmente, os administra-
dores municipais. Pode-se 
dizer que nos assombra e 
martiriza os cidadãos de boa 
vontade. Trata-se da afron-
tosa ocupação de espaços 
na cidade pelos chamados 
moradores de rua. O aspecto 
urbano se empobrece com a 
multiplicação deste fenôme-
no. A população se distancia 
deles, sempre atemorizada, 
pois não sabe se planejam 
algo contra o transeunte. Até 
quando? Esta é uma das cha-
gas que herdamos de nosso 
passado recente, em que 
não houve preocupação do 
Estado com a pobreza, com 
a natalidade irresponsável, 
com a carência de serviços 
de infraestrutura, até mesmo 
com a obediência aos princí-
pios cristãos pelos quais his-
toricamente nos guiamos. Na 
alvorada do século XXI não é 
mais possível conviver com 
cenário explícito de indigên-
cia e promiscuidade como se 
encontram os protagonistas 
deste teatro do absurdo, em 
que os atores também exa-
cerbam a miséria e os trastes 
em que se agasalham.

Não se apresenta a solução 
como medida urgente porque 

nossos representantes não 
desejam dispender com pro-
blemas que não lhes rendem 
votos nem eleitores. É esta 
nossa lástima, é esse o grito 
que a sociedade lança, embo-
ra não o considerem os ho-
mens públicos encarregados 
de nos retirar da aflição que 
nos impõe esta calamidade. 

Menos oneroso seria levar 
esta missão a cabo, e tería-
mos aí um estadista, aquele 
que desafia oposição e difi-
culdades para um estado de 
bem estar.

A tarefa, por sua extensa ca-
pilaridade, seria confiada a 
um grupo executivo de as-
sistência social. Escolher-se-
-iam então pontos territoriais 
estratégicos para a edificação 
apropriada e subsequente 
assentamento dos morado-
res. Instalada a unidade, se-
riam convidados os futuros 
ocupantes, que disporiam de 
leitos em número de quatro 
em cada dormitório. Estes 
novos hóspedes não se senti-
rão aprisionados, a liberdade, 
bem precioso que também 
prezam, não seria invocada, 
pois, tais abrigos, embora re-
gidos por uma indeclinável 
disciplina, melhor os con-
venceria da ordem, higiene, 
conforto e segurança que a 
rua jamais proporcionaria.  A 
unidade contaria com gabine-

te ambulatorial permanente, 
setor de recepção e triagem, 
rouparia, lavanderia, tudo 
constante em projeto sanitá-
rio adequado e demais regras 
de organização e método de 
convivência de que dispõe 
o cidadão comum. Aqueles 
que fossem vistos ocupando 
passeios e espaços públicos 
seriam persuadidos em ade-
rir ao programa para eles 
criado. Aos que resistissem 
caberia uma advertência de 
que a não adesão implicaria 
em contravenção penal com 
as consequências da lei. Não 
teriam como recusar o con-
vite para residir em abrigos 
administrados pelo poder pú-
blico, pois, na unidade assis-
tencial nada lhes faltaria, ao 
contrário, estariam também 
seguros do eventual ataque 
de terceiros na via pública, 
como ocorre vez por outra.

Não prorroguemos mais nos-
sa obrigação. Manter a situa-
ção atual é evasiva do poder 
público e da sociedade. Este 
quadro que nos entristece 
não é tolerância ou bondade, 
é descumprimento de uma 
obrigação solidária com aque-
le que vive com nossas sobras.

O empenho que se dê a um 
esforço como este é mais um 
esforço cívico, não o tenham 
por caridade, mas um dever do 
cristão e do poder público.

vitaroso@vitaroso.com.br
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O fim do capitalismo 
selvagem

JOÃO HENRIQUE DA FONSECA

A guerra na Ucrânia marcou 
o fim de muitos paradigmas: 
a Alemanha abandonou dé-
cadas de postura pacífica e 
triplicou seu orçamento mi-
litar; a Suíça deixou de lado 
sua neutralidade histórica e 
adotou sanções contra a Rús-
sia, por exemplo. Porém, além 
da geopolítica, uma outra mu-
dança relevante está ocorren-
do nos mercados.
 
Agindo como um superesta-
do à parte, as grandes cor-
porações ocidentais se jun-
taram aos Estados Nacionais 
e impuseram suas próprias 
sanções à Rússia. Algumas 
pararam de vender produtos, 
como Apple e Nike. Outras 
pararam de transportar pro-
dutos, como MSC e Maersk. 
Outras venderam ativos rus-
sos às pressas, como British 
Petroleum e Shell. Meios de 
pagamento param de operar, 
como Mastercard e Visa. Até 
empresas de entretenimento, 
como Netflix e Eletronic Arts, 
deixaram o país. Os exemplos 
são intermináveis.
 
Todas essas ações custarão ou 
já custaram muitos bilhões de 
dólares, seja por perda de re-
ceitas seja pelo prejuízo cau-
sado pela queima de ativos às 
pressas (perdas de capital). 
As companhias não foram 
obrigadas a isso, por que en-
tão adotaram tal postura? Os 

motivos ainda precisarão ser 
debatidos exaustivamente 
por acadêmicos, mas algumas 
hipóteses saltam aos olhos. 
 
Em primeiro lugar, os consu-
midores. As redes sociais e a 
velocidade com que as opini-
ões são difundidas os empode-
raram. Se por um lado as redes 
podem ser perversas, espe-
cialmente quando usadas para 
“cancelar” indivíduos apenas 
por opiniões diversas ou para 
difamá-los sem provas; por 
outro lado, podem ser usadas 
para manifestar repúdio a indi-
víduos e companhias de modo 
legítimo. As corporações sa-
bem que os consumidores do 
século XXI possuem funções 
de utilidade que atribuem pe-
sos relevantes para reputação, 
e não apenas para o preço dos 
bens. Em outras palavras, um 
bem mais barato pode ser pre-
terido em relação a um mais 
caro proveniente de uma com-
panhia com melhor imagem. 
Quem vai comprar produtos de 
uma empresa que faz negócios 
com uma ditadura envolvida 
em crimes de guerra?
 
Em segundo lugar, os investido-
res. O capital, em sua maioria, 
não quer mais lucro a qualquer 
custo. Exigências ESG (Environ-
mental, Social and corporate Go-
vernance) são exemplos disso. 
Muitos fundos de investimento 
possuem restrições a investir 

em companhias que não se en-
quadrem em critérios que vão 
muito além dos lucros. Como 
seus produtos são feitos? Quem 
são seus clientes? Quem são 
seus fornecedores? Em 2020, 
um fundo de pensão da Dina-
marca (AkademikerPension) ex-
cluiu a China de seus potenciais 
alvos de investimento devido às 
violações dos direitos humanos 
no país, por exemplo. Agora, 
o fundo soberano da Noruega 
(com mais de US$1.3 trilhão sob 
gestão) correu para se desfazer 
de empresas Russas. Além disso, 
uma pesquisa da PwC divulgada 
em outubro de 2021 mostrou 
que metade dos investidores 
está disposto a vender seus 
ativos caso as companhias não 
atinjam suas metas ESG.
 
Ter um produto (ou serviço) 
de qualidade e dar lucro já 
não são suficientes para atrair 
consumidores e investidores, 
respectivamente. Através das 
redes, os indivíduos estão 
cada vez mais mobilizados, 
empoderados e conscientes. O 
capitalismo selvagem definha, 
muito embora ainda resista 
em partes do mundo onde os 
consumidores são menos cri-
teriosos e/ou os governos são 
autoritários. O caminho sem 
volta, porém, é o de um capita-
lismo onde ter credibilidade, 
imagem e reputação estão se 
tornando pré-condições exis-
tenciais das empresas.

Preocupação com consumidores e Investidores faz empresas 
reavaliarem seus negócios com a Rússia.

Economista e Sócio 
Fundador da Azul 
Wealth Management 
(AWM)
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A mulher no mundo tecnológico: 
progressos e tarefas pendentes

TATIANA FONSECA

Durante a pandemia, a lide-
rança das mulheres foi fun-
damental, mas é necessário 
manter o impulso para que 
possam ser maiores agentes 
de mudança, especialmente 
no mundo da tecnologia.

Os direitos das mulheres e 
a igualdade de oportunida-
des em relação a seus pares 
masculinos têm mudado nos 
últimos anos. A inserção da 
mulher no âmbito do traba-
lho está crescendo em todo o 
mundo; no entanto, ainda há 
um caminho a percorrer para 
que se possa falar em um ver-
dadeiro equilíbrio.

O Fórum Econômico Mundial 
(WEF) estima que o mercado 
de trabalho global pode ab-
sorver cerca de 150 milhões 
de novos empregos tecnoló-
gicos ao longo dos próximos 
cinco anos e prevê, além dis-
to, que alguns trabalhos tra-
dicionais se transformarão 
em “trabalhos tecnológicos”, 
o que significa uma necessi-
dade de mais pessoas com 
habilidades digitais. 

Outros indicadores do WEF 
preveem que até 2030, 77% 
dos trabalhos exigirão habi-
lidades relacionadas à tec-
nologia. Embora haja uma 
demanda crescente e não 
atendida no mundo das ci-
ências, tecnologia, engenha-
ria e matemática (STEM, na 
sigla em inglês), o déficit de 

mulheres é evidente. Segun-
do a UNESCO, apenas 35% 
dos estudantes de STEM são 
mulheres em todo o mundo. 
E apenas 25% de quem tra-
balha no setor de TIC são 
mulheres, de acordo com um 
estudo da ONU Mulheres.

De acordo com o Relatório so-
bre a lacuna de gênero global 
2021 do Fórum Econômico 
Mundial, as lacunas de gê-
nero são mais prováveis em 
setores que exigem habilida-
des técnicas disruptivas. Em 
Cloud Computing, por exem-
plo, as mulheres representam 
14% da força de trabalho; em 
Engenharia, 20%; e em Dados 
e IA, 32%. 

Por este motivo, a preocupa-
ção em relação à lacuna de 
gênero nestas áreas continua, 
o que representaria uma per-
da de potencial talento, criati-
vidade e inovação. A conquis-
ta da igualdade de gênero em 
STEM permite garantir que 
mulheres e homens contem 
com as habilidades e opor-
tunidades necessárias para 
contribuir e beneficiar-se 
igualmente dos desenvolvi-
mentos relacionados.

Apoiamos a inclusão do ta-
lento feminino, assim como 
a diversidade de nossos co-
laboradores, e mantemos um 
compromisso constante com 
o fomento de uma cultura di-
versa e inclusiva. 

Acreditamos que a mistura 
de pontos de vista, talentos, 
experiências, históricos e 
crenças, presente em nossa 
empresa, são respeitados. 
Valorizamos os direitos e li-
berdades individuais e pro-
movemos uma cultura de 
respeito mútuo, cumprindo 
estritamente com as políti-
cas para proporcionar um 
local de trabalho livre de 
discriminação, assédio e re-
presálias, assim como outras 
políticas destinadas a garan-
tir a igualdade de oportuni-
dades e o tratamento justo 
para todos.

Hoje, estamos diante de uma 
grande oportunidade de po-
tencializar as carreiras de 
mulheres talentosas e criar 
uma tecnologia que atenda e 
reflita todos nós, sem distin-
ções além do próprio talento. 

A Lumen é guiada pela cren-
ça de que a humanidade está 
em sua melhor forma quan-
do a tecnologia promove a 
maneira como vivemos e tra-
balhamos. Com aproximada-
mente 720.000 km de rotas 
de fibra e atendendo clientes 
em mais de 60 países, ela en-
trega uma plataforma rápida 
e segura para aplicações e 
dados, para ajudar empre-
sas, governos e comunidades 
a fornecer experiências sur-
preendentes.

Vice-presidente 
de Operações da 
Lumen. Graduada 
em Engenharia 
Eletrônica e de 
Telecomunicações 
pela PUC-MG e 
pós-graduada em 
Gestão de Negócios/
TI e MBA em Gestão 
Empresarial pela 
Fundação Dom 
Cabral, Tatiana 
Fonseca tem 
experiência de 23 
anos na liderança de 
equipes em grandes 
empresas do setor de 
telecomunicações. 
Na trajetória 
profissional, destaca-
se sua atuação como 
diretora sênior de 
Operações da TIM 
Brasil, na qual 
liderou Operações 
de Rede e TI, e 
como executiva de 
Operações na Oi.
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Orvieto - Pérola medieval 
no coração da Itália

PAULO QUEIROGA

A Úmbria é um território italia-
no vizinho da Toscana e do Lá-
cio, localizado no centro do país, 
conhecido pelas cidadezinhas 
medievais cravadas nas mon-
tanhas, pelas florestas densas e 
pela maravilhosa culinária típi-
ca, pelos bons vinhos e é chama-
do de “coração verde” da Itália. 
Perúgia é sua capital regional 
que, também fica no alto de uma 
colina e será tema futuro e nos-
so roteiro pelo centro da Itália. 

Toda essa região da úmbria, por 
ser formada por pequenas ci-
dades, pode ser conhecida pelo 
turismo do tipo “bate volta” de 
um dia. Mas, seria um desperdí-
cio, pois cada uma das cidades 
guarda um tesouro inesquecível, 
de ficar para sempre em nossa 
vida. Esta região é a memória da 
civilização desde a antiguidade e, 
principalmente, da Idade Média 
e do Renascimento italiano.

Uma das cidadezinhas inesque-
cíveis e relativamente pouco co-
nhecida pelo turismo é Orvieto. 
A cidade cravada no topo de um 
penhasco de rocha de argila de 
300 metros de altura, foi a capi-
tal dos Etruscos nos séculos VI 
e VII antes de Cristo. Depois, se 
transformou em um centro ro-
mano. No ano de 1354, a cidade 
foi anexada ao território da po-
derosa Igreja papal. Com popula-
ção atual em torno de 25 mil ha-
bitantes, Orvieto fica a uma hora 
e meia ao Norte de Roma. O ca-
minho por estradas regionais já, 
em si, um passeio inesquecível.

No alto da cidade toda cercada 
por muros, no centro histórico, 

onde se chega por meio do funi-
cular ou de ônibus, nos damos 
de frente à majestosa Piazza 
Del Duomo, uma das catedrais 
mais bonitas e monumentais 
igrejas da Itália.

A construção da Catedral teve 
início em 1290 e levou 300 anos 
para ficar pronta. Em estilo gó-
tico-românico, ela é construída 
com basalto escuro e mármore 
branco e rosa e decorada com 
mosaicos de ouro. O interior 
impressiona pela beleza. Os re-
levos nas pilastras da fachada 
retratam episódios do antigo e 
do novo testamento. Na capela 
de S. Brizio estão localizados os 
afrescos do artista renascentista 
Lucca Signorelli, que, segundo a 
guia que nos acompanhou, fize-
ram com que FREUD visitasse a 
cidade. Também, os afrescos im-
pressionantes de Fra Angélico 
sobre o Juízo Final inspiraram 
o fabuloso Michelângelo a fazer, 
mais tarde, a pintura do teto da 
Capela Sistina no Vaticano.

Conta-se que, em Orvieto, um 
padre, ao fazer a consagração 
da hóstia durante a missa, a hós-
tia milagrosamente se tornou 
avermelhada, como o sangue de 
Cristo e o sangue respingou em 
um linho usado na cerimônia de 
consagração. Este linho, conside-
rado como uma relíquia da Igre-
ja Católica, está hoje conservado 
numa das capelas da Catedral. 

Orvieto já foi também residên-
cia dos Papas da Igreja Católica. 
No Palazzo dei Papi, ao lado 
da Catedral, funciona o Museu 
dell”Opera del Duomo, com 

pinturas, esculturas e peças ar-
tísticas que compõem o rico te-
souro dos Papas e também um 
museu arqueológico com obje-
tos da antiguidade estrusca. 

A Torre dos Muros é outra 
atração belíssima no centro de 
Orvieto, não só pela estrutura 
com 47 metros de altura e 250 
degraus, como também pela 
vista magnífica do alto da cida-
de. Sua construção data do ano 
de 1200 e simbolizava o poder 
de Orvieto na Idade Média.

O Pozzo de S Patrizio, com 62 
metros de profundidade, 248 de-
graus e um impressionante siste-
ma de escada em espiral, data do 
século XVI. Uma maravilha da en-
genharia e arquitetura medievais, 
que garantia o fornecimento de 
água caso a cidade fosse sitiada. 

A Fortezza Dell´Albornoz, cons-
truída no século XIV como pro-
teção contra invasores, é hoje um 
lugar agradável, com muito verde, 
lugar ideal para um relax depois 
de subir e descer tantas escadas e 
saborear os pães, vinhos e os fa-
mosos embutidos da Úmbria.

Todo o territóriop da Úmbria é 
uma região italiana que precisa 
ser degustada vagarosamente. É 
muita riqueza, história, arte e re-
gistro de milênios de civilização.

Chega a ser lamentável ver ro-
teiros turísticos na região, em 
sua maioria, prevendo apenas 
um dia nessas dezenas de cida-
des. A rigor, seria para passar, 
no mínimo, uma semana em 
cada uma delas.

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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Fazenda Paciência vai reproduzir uma 
verdadeira refeição da época de Jesus

Almoço será na réplica de uma típica casa de Nazaré daquele tempo

Para os cristãos a Semana Santa 
é uma das datas mais importantes 
do calendário, pois, comemora-se o 
renascimento de Jesus, vivenciando 
seus últimos momentos de vida e a 
Sua ressurreição. Agora já imaginou 
um lugar onde além de descansar, es-
quecer das horas, você poder viver a 
experiência de almoçar na sexta-feira 
da Paixão em uma réplica da casa típi-
ca de Nazaré, na época em que viveu 
Jesus aqui na Terra?

“O Hotel Fazenda Paciência cons-
truiu uma réplica de uma casa de Na-
zaré do Sec. I, semelhante à casa que 
Jesus Cristo viveu e teria celebrado a 
última ceia. Essa casa será preparada 
para servir um prato especialíssimo, 
que segundo estudos, era o preferido 
de Jesus Cristo. Vamos servir um pei-
xe assado na brasa  com mel”, e tudo 
regado a vinho,  explica Vinícios Le-
oncio, proprietário da Fazenda. 

Além desse carro chefe, serão ex-
plorados pratos com a cevada, o trigo, 
a azeitona, o figo, a romã, a tâmara e 
outras ervas, ingredientes que reme-
tem à época. “Será uma experiência 
única para o nosso hóspede, nessa 
data tão especial”, fala Leoncio.

A Fazenda da Paciência está loca-
lizada em Santana dos Montes e o pa-
cote de quinta (dia 14/04) a domingo 
(17/04) sai por R$ 4.500,00 para o ca-
sal, com pensão completa.

A Fazenda tem ainda tem diver-
sas atividades para o hóspede, como 
piscinas de água natural mineral e 
aquecidas, sauna, tirolesa, pista de 
boliche profissional, pesca, salão de 
jogos, casa de chá, cachaçaria, arvo-
rismo, touro mecânico, sinuca tradi-
cional e com os pés, além de poder 
visitar a Pedra do Amor e passear de 
cavalo.

Vinícios conta que comprou a fa-
zenda em 2001, e desde então vem se 
dedicando a sua restauração, trazen-
do todo o contexto histórico e cultu-
ral de uma fazenda do ano de 1742. A 
fazenda foi construída pelo Barão de 
Queluz e durante muitos anos perten-
ceu aos descendentes de sua família. 
A fazenda tem 200 hectares e 3.000 
metros de área construída. 

Para conseguir abrir ao público, 
Vinícios realizou várias reformas, 
reconstruiu muitas áreas, tudo para 
proporcionar ao visitante uma ex-
periência única de história e cultura. 
“Meu objetivo é proporcionar um la-
zer cultural, resgatando toda a histó-
ria escravagista, indígena, e política 
não só de Minas Gerais, mas do Bra-
sil”, conta Vinícios. Para isso, ele re-
construiu por exemplo a senzala onde 
viviam os escravos, com utensílios de 
tortura usados na época, trouxe da 
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Bahia, uma canoa de madeira da tri-
bo Pataxó, criou um mini-museu com 
peças muito antigas que remontam a 
história da época, como uma máqui-
na de lavar da década de 30, feita em 
madeira. Durante todos esses anos, 
ele foi pesquisando, adquirindo itens 
para que pudesse abrir a fazenda com 
toda essa riqueza histórica.

A fazenda ainda traz algumas pe-
culiaridades ao visitante, uma cacha-
çaria decorada com 4 mil discos de 
vinil, uma pedra chamada de Pedra 
do Amor, que traz uma história inte-
ressante. A pessoa que se sentasse na 
pedra, arrumaria um amor. Essas len-
das e histórias estão muito presentes 
em cada pedacinho da fazenda. Um 
túnel, que possivelmente escondeu os 
inconfidentes foi descoberto há pou-
co tempo e já está em pesquisa por 
arqueólogos.

Além da parte histórica, o visi-
tante poderá desfrutar de piscinas 

de água natural, aquecidas, sauna, 
tirolesa, pista de boliche profissional, 
pesca, salão de jogos, casa de chá, ca-
chaçaria, arvorismo, touro mecânico, 
etc... enfim, são opções de lazer e des-
canso não faltam. Além disso, para 
visita está lá o maior livro do mundo 
e uma réplica da casa onde suposta-
mente viveu Jesus.

A fazenda Paciência é um lugar 
curioso, cheio de natureza, de histó-
ria, de encantos, de mistérios, de len-
das e é um convite para quem quer se 
aventurar. A gastronomia será uma 
história a parte e que com certeza o 
hóspede vai se encantar. Em homena-
gem a cultura afrobrasileira, todos os 
pratos são de origem africana. “Mo-
çambique foi o país que mais expor-
tou escravizados para o Brasil e pen-
sando neste resgate, já que estamos 
falando de uma fazenda que foi dessa 
época, pensamos os pratos com todo 
cuidado, mas que remetesse a essa 
história”, conta Vinícios.

Os pratos tem nomes de persona-
gens da época. A Princesa Aqualtune, 
que foi avó do Zumbi dos Palmares, 
tem um prato com seu nome, que leva 
quiabo, cebola, alho, gengibre, cama-
rão em pó, castanha de caju, dendê e 
limão. O Hotel possui  6 apartamentos 
e oferece pensão completa (café da 
manhã, almoço e jantar). 

Serviço
Hotel Fazenda Paciência

Local: Paciência, s/n

Zona Rural – Cep 36.430-000

Santana dos Montes, MG

Telefones de contato: 

(31) 3726-1247 
(31) 98489-2355 - whatsapp

https://www.instagram.com/
hotelfazendapaciencia/
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Flórida expande linhas de trem buscando 
aquecer economia local
Projeto ferroviário está em desenvolvimento para ligar Miami a Orlando

Com o propósito de abrir rotas 
intermunicipais entre as cidades da 
Flórida nos Estados Unidos, a Bri-
ghtline, empresa que oferece viagens 
rápidas de trem, já inaugurou esta-
ções em Miami, Fort Lauderdale e 
West Palm Beach. O projeto da linha 
ferroviária visa ligar o sul da Flórida 
ao Aeroporto Internacional de Orlan-
do, que recebe aproximadamente 68 
milhões de passageiros por ano.

Intitulada como "fase 2" do pro-
jeto Brightline, esta etapa terminou 
em fevereiro uma das quatro zonas 
ao longo do corredor que leva ao Ae-
roporto Internacional de Orlando. A 
Brightline acredita que em um perío-
do de 8 anos o seu corredor ferrovi-
ário terá impacto econômico de 6,4 

bilhões de dólares, gerando mais de 
10 mil novos empregos.

De olho na expansão dos trilhos, 
o transporte da Brightline tem como 
objetivo encurtar as distâncias en-
tre os principais destinos da Flórida, 
dando aos viajantes uma locomoção 
rápida e com viagens a partir de 10 
dólares. A expectativa é que a linha 
Brightline entregue duas novas es-
tações até o final de 2022: Aventura 
– que será conectada com o Aventura 
Mall a partir de uma passarela para 
pedestres, com um estacionamento 
de 240 vagas e uma parada de ônibus 
para passageiros do Miami-Dade –, e 
Boca Raton.

Segundo Daniel Ickowicz, diretor 

de vendas da Elite International Re-
alty, consultoria imobiliária que atua 
na Flórida, a expansão dessas linhas 
ferroviárias que pretendem ligar Mia-
mi a Orlando, além de beneficiar os 
residentes, movimentam a economia 
local, chamando a atenção de turistas 
e novos moradores, valorizando a re-
gião. “A Flórida vem atraindo novos 
residentes e diversas empresas estão 
se instalando no estado, ter um trans-
porte que facilite a circulação dessas 
pessoas é primordial para o cresci-
mento econômico, cultural e social da 
região”, comenta Ickowicz.

Este é mais um passo de um longo 
projeto que tem planos para um fu-
turo próximo que inclui paradas em 
Tampa e na Disney.

Fort Lauderdale 
Station Brightline
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Artista Plástica Joanna Scharlé  
no Festival Brasil –Luxemburgo

RAQUEL CAPUCIO

No dia 26 de fevereiro deste 
ano, o Palácio da Liberdade 
abriu os portões para a 1ª 
edição do Festival BraLux, ce-
lebrando os 100 anos de rela-
ção entre Brasil e Luxembur-
go, marcada pela siderurgia 
mineira no século XX.  

Realizado pelo Consulado 
Honorário de Luxemburgo 
em Minas com apoio da  Em-
baixada de Luxemburgo e da 
Secult MG, o festival revelou 
aspectos desconhecidos da 
trajetória da colônia luxem-
burguesa no Brasil, por meio 
de documentário e exposição 
transmídia que permitiu, de 
forma inovadora e interativa, 
a participação do público com 
fornecimento de arquivos, 
dados e imagens para uma 
construção histórica coletiva. 

No jardim do Palácio, foi inau-
gurado o espaço intitulado 
[L]AÇO, que fez referência à 
siderurgia, ao afeto e à me-
mória. Não por acaso, o even-
to aconteceu com transmis-
são ao vivo para Esch-Alzette, 
a segunda maior cidade de 
Luxemburgo que, na mesma 
data, foi nomeada Capital Eu-
ropeia da Cultura. 

O documentário interativo 
e os quiosques [L]AÇO, que 
literalmente conectam as 
regiões mineiras do Brasil e 
do Luxemburgo, fazem parte 
da pesquisa de doutorado de 
Dominique Santana. 

A programação do evento se 
estendeu até o final da tar-
de, com a exposição de be-
líssimos trabalhos da artista 
plástica brasileira e luxem-
burguesa, Joanna Scharlé, 
apresentação musical da Or-
questra Sesiminas Musicoop, 
exposição transmídia. Entre 
os presentes, estavam o Se-
cretário Leônidas Oliveira, 
o Embaixador Carlo Krieger, 
Bernard Michaux - respeita-
do produtor luxemburguês 
responsável por capitanear 
a produtora Samsa Film, e 
os diretores da Luxembourg 
Centre for Contemporary 
and Digital History (C2DH) 
da Universidade do Luxem-
burgo e do Centro nacional 

do audiovisual (CNA) do Lu-
xemburgo, dentre outros con-
vidados.

O Festival continuará em 
2022, em João Monlevade 
(MG), cidade que é símbolo 
da siderurgia em Minas, com 
grande influência luxembur-
guesa. A localidade receberá 
diversos eventos sob curado-
ria de Clarice Fonseca. 

A artista plástica Joanna 
Scharlé participará do even-
to com uma exposição, na 
Prefeitura da cidade, trazen-
do uma série inédita de tra-
balhos recentes, mesclando 
pintura a óleo sobre tela, 
esculturas, desenhos a nan-
quim e telas produzidas com 
técnica mista. Serão um total 
15 obras em diferentes for-
matos.

“Joanna Scharlé usa a cor e 
figuras humanas descons-
truídas como forma de con-
duzir o espectador a um 
estado de espírito mais ele-
vado em relação à vida, ame-
nizando-o de suas angustias 
e buscando compensa-lo da 
indelicadeza dos aspectos 
rudes da vida urbana com 
vibrações positivas e inten-
sas que aduz a alma a uma 
sensação de alegria pura, in-
gênua, quase sublime”, res-
salta Jorge Carlos Borges de 
Souza (Presidente do Conse-
lho Empresarial de Cultura 
da AC Minas).

Advogada, 
especialista em 
Cultura.

Ton Nettos
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Falece o escritor mineiro 
Eduardo Almeida Reis

O escritor e membro da Academia 
Mineira de Letras Eduardo de Almei-
da Reis faleceu hoje – 15 de março, 
aos 84 anos, em Juiz de Fora. Será 
velado amanhã, das 13 às 15 horas, 
na capela ecumênica do crematório 
de Matias Barbosa, na estrada União-
-indústria, km 6 – Em Minas Gerais

Eduardo Almeida Reis foi colu-
nista por 14 anos da revista Merca-
doComum. 

Nasceu no Rio de Janeiro em 8 de 
agosto de 1937. Era filho de José Cândido 
Almeida dos Reis e Sara Caldeira Brant. 
Divorciado, deixa três filhas e um neto.

Cronista, humorista, romancista, 
ensaísta, historiador e jornalista. For-
mado em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Universidade do Estado da Gua-
nabara, Faculdade do Catete, exerceu 
fugazmente a advocacia e foi funcioná-
rio do Banco do Brasil, do qual se de-
mitiu, a pedido, com 15 anos de casa. 
Ingressou na redação de O Globo em 
1966. Sobre agropecuária, colaborou 
nas seguintes publicações: Correio 
Agro-Pecuário, O Ruralista, Revista 
CCPL, Revista dos Criadores, Folha de 
S. Paulo e A Granja, a revista mais anti-
ga em circulação contínua do Brasil, da 
qual foi cronista por 30 anos. Exerceu 
o cargo de presidente do Sindicato Ru-
ral de Três Rios, RJ, na década de 70. 
Palestrante em diversos congressos 
de Zootecnia, Veterinária, Agronomia 
e exposições agropecuárias nos Esta-
dos: RJ, MG, BA, RS, SP. 

FORMAÇÃO:

• Rio de Janeiro RJ 
Bacharel em Ciênciais Jurídicas 
e Sociais pela Universidade do 
Estado da Guanabara, atual 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro

• Repórter da Geral do jornal  
O Globo

• Cronista/articulista de  
O Globo, Folha de S.Paulo

• Cronista de A Granja  
desde 1979

• Cronista da revista 
MercadoComum entre 
1995/2009

• Também foi cronista diário do 
jornal Hoje em Dia; Estado de 
Minas e Correio Braziliense
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Exerceu as funções de advogado 
do Sindicado dos Padeiros, avicultor, 
produtor de leite, corretor de seguros 
de vida, radialista, heveicultor e peque-

no empreiteiro ferroviário. Trabalhou 
como administrador de empresas ru-
rais nos estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, anos e anos, entre 1955 e 2000. 
Palestrante. Titular da firma Officina 
Litteraria Ltda. que produz discursos, 
livros, programas de rádio e tevê etc.

A seguir, uma das muitas matérias de autoria de Eduardo Almeida 
Reis, publicada em MercadoComum – 16.02.2002




