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Brasil: gastos com juros sobre a dívida 
pública deverão bater recorde e consumir 
cerca de ¼ de toda a arrecadação 
tributária nacional em 2022!

JUROS INDECENTES

Estudos realizados pelo economis-
ta Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, 
presidente da ASSEMG – Associação 
dos Economistas de Minas Gerais, 
indicam que o Governo brasileiro 
(União, Estados e Municípios) deverá 
bater recorde em 2022 no gasto com 
o pagamento dos juros nominais sobre 
a dívida pública do país.  Se confirma-
da a elevação da Selic para 12,75% na 
próxima reunião de maio do Copom 
do Banco Central e permanecer nesse 
patamar até o final do ano, os gastos 
com juros deverão alcançar 9,94% do 
PIB-Produto Interno Bruto brasileiro 
– representando um aumento consi-
derável em relação ao ano passado, 
quando totalizaram 5,17%. 

O resultado é que as despesas no 
pagamento de juros nominais sobre 
a dívida pública brasileira deverão 
saltar de R$ 429 bilhões do ano an-
terior, para R$ 780 bilhões em 2022, 
o que é equivalente a cerca de ¼ de 
toda a arrecadação tributária do país, 
a 93% de toda a arrecadação dos Es-
tados ou, ainda, superior a tudo que 
se arrecada a título de Imposto sobre 
a Renda, Lucros e Ganhos de Capital, 
que somaram R$ 696 bilhões. Para es-
ses cálculos levou-se em consideração, 
também, a dívida bruta total do setor 
público consolidado, de 80,3% do PIB 
no final do ano de 2021. Cabe mencio-
nar que a Dívida Bruta Total do Setor 
Público Consolidado também registra 
expansão significativa nestes últimos 
dez anos, devendo saltar de 51,5% do 
PIB-Produto Interno Bruto em 2013, 
para 83,6% ao final de 2022.

Trata-se do maior nível de juros 
pagos, desde que foi implantado no 
país o Regime de Metas de Inflação, 
em 1999, com a implantação da taxa 
básica de juros, a Selic – que deve-
rá registrar uma variação média de 
12,13% neste ano de 2022, contra 
4,81% verificada no ano anterior.

E os gastos elevados com pagamen-
tos juros sobre a dívida pública ainda 
vão continuar nos próximos anos

Projeto da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLDO) do próximo ano, 
foi enviado ao Congresso Nacional no 
14 de abril último. Segundo os cálcu-
los do governo, o resultado primário 
do governo central voltará a ficar po-

sitivo em 2025, quando se espera um 
superávit de R$ 33,7 bilhões. 

Para 2022, a LDO 2022 autoriza 
um déficit fiscal de até R$ 170,5 bi-
lhões. Mas a última estimativa do Mi-
nistério da Economia, divulgada em 
março, é de que o déficit primário será 
de R$ 66,9 bilhões em 2022. No PLDO 
2023, para o ano de referência 2023, 
foi proposta uma meta de -R$ 65,9 bi-
lhões para o governo central, portan-
to apenas R$ 1 bilhão melhor do que 
hoje previsto pelo governo para 2022. 
As metas para os governos regionais 
continuam sendo apenas indicativas.

O projeto ainda pode sofrer alte-
rações ao tramitar pelo Congresso, 
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Ano % do PIB Ano % do PIB 

2013 51,5 2018 75,3

2014 56,3 2019 74,4

2015 65,5 2020 88,6

2016 69,8 2021 80,3

2017 73,7 2022* 80,0

BRASIL - DÍVIDA BRUTA 
TOTAL DO SETOR PÚBLICO 
CONSOLIDADO

Em períodos de baixa incerteza, as 
metas e projeções do ano de referên-
cia são relativamente estáveis e o pro-
jeto costuma sofrer poucas alterações 
ao longo da tramitação. No período 
atual, dada a grande variabilidade nas 
projeções econômicas, é muito prová-
vel que sejam necessárias alterações 
até o fim do ano. 

O PLDO contempla um salário-
-mínimo de R$ 1.294 no próximo ano, 
ou seja, +6,76%. Na proposta da LDO, 
o governo manteve estimativa de alta 
de 2,5% para o Produto Interno Bru-
to (PIB) em 2023. No caso da inflação 
medida pelo IPCA, a estimativa do go-
verno é de 3,25% para o próximo ano, 
ante 6,45% em 2022. Os principais 
parâmetros usados nas projeções es-
tão indicados na tabela anterior. 

Relativamente aos juros Selic, o 
governo estima a taxa acumulada em 
10,0% para 2023; em 7,7% para 2024 
e em 7,1% para 2025 – levando-se 
em consideração uma inflação medi-
da pelo IPCA acumulado de 3,3% em 
2023 e de 3,0% em 2024 e 2025, res-
pectivamente. Isso significa que a polí-
tica monetária de juros reais elevados 
persistirá por mais tempo.  Enfim, o 
país continuará a adotar a prescrição 
de um medicamente que, ao invés de 

curar a doença, pode matar o paciente.
Em artigo intitulado ‘Juros e a mor-

te súbita da democracia’, de autoria do 
economista Rogerio Studart e publica-
do em O Globo de 18 de maio último, 
ele afirma: “O quadro hoje é dramático: 
segundo a Oxfam, os dez homens mais 
ricos do mundo têm hoje seis vezes 
mais riqueza do que os 3,1 bilhões mais 
pobres.  No Brasil, a situação é ainda 
mais grave. De acordo com o Relatório 
Global de Desigualdade, 10% dos mais 
ricos detêm 80% da riqueza total, 1% 
detém quase 50%, e 50% da população 
possui mero 1%. Vinte milhões passam 
fome diariamente”.

Ele acrescenta: “Pouquíssimos po-
demos poupar, e parte significativa das 
poupanças vai para a dívida pública. 
Como demonstra o próprio Tesouro Na-
cional no seu Relatório Mensal da Dívida 
Federal, cerca de 30% propriedade de 
instituições financeiras, e quase 60% 
são intermediadas por elas. Não por ou-
tra razão, os bancos tiveram, como indi-
cado em notícia recente, lucros recordes 
R8 81,6 bilhões) em 2021”.

Conclui Studart: “Se minha aná-
lise estiver correta, austeridade mo-
netária não é só um remédio amargo; 
é ineficaz, concentradora de renda e 
politicamente irresponsável”.

Ano % Ano % 
1999 8,0 2011 5,4

2000 6,5 2012 4,4

2001 6,6 2013 4,7

2002 7.6 2014 5,7

2003 8,4 2015 8,4

2004 6,6 2016 8,5

2005 7,3 2017 6,1

2006 6,7 2018 5,4

2007 6,0 2019 5,0

2008 5,3 2020 4,2

2009 5,1 2021 5,2

2010 5,0 2022 9,4

JUROS NOMINAIS PAGOS  
PELO GOVERNO BRASILEIRO 
(UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS) 
EM RELAÇÃO AO PIB
- PRODUTO INTERNO BRUTO - 
(PERÍODO DE 1999 A 2022)

Fonte: Banco Central – 
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

*Projeções (Inclui União, Estados e Municípios)
Fonte: Banco Central – Elaboração: MinasPart 

Desenvolvimento
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Cenários Econômicos: avaliação 
político-econômica do Brasil 
atual e o quadro internacionalEconomista e Consultor, 

com carreira destacada 
nas áreas acadêmicas, 
empresarial e na 
atividade pública. 
Bacharel em economia 
pela USP, Mestre e Ph.D 
em economia pela 
Vanderbilt University, 
atuou como assessor 
do Ministro Delfim 
Neto, responsável 
pelos setores de 
Ciência, Tecnologia 
e Investimentos em 
Energia. Foi membro da 
equipe de negociação 
com o FMI. Atuou como 
professor de renomadas 
universidades, como 
a Fundação Getúlio 
Vargas, Universidade 
de Brasília e ITA 
(Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica). 
Atua também em 
diversas mídias, 
como comentarista 
econômico da Folha 
de S.Paulo, Rádios 
Jovem Pan, Eldorado 
e Bandeirantes e das 
revistas Carta Capital 
e MercadoComum. 
Teve diversos 
trabalhos produzidos 
e apresentados em 
Fóruns nacionais e 
internacionais. Foi 
membro do Conselho 
da Cia. Suzano, Nestlé 
e Banco BBVA. Foi VP 
de marketing do Sport 
Club Corinthians entre 
2008 e 2011. Hoje é 
Consultor Sênior da 
Rosenberg Associados, 
sócio da Rosenberg 
Partners.

LUIS PAULO ROSENBERG

I. CENÁRIO 
INTERNACIONAL

China: Sem inflação, com 
crescimento de atividade, 
ainda que a ritmo mais bran-
do. Combate radical a surto 
localizado de covid engendra 
rupturas das cadeias produ-
tivas, com impacto induzido 
sobre inflação e produção 
sobre a economia mundial. É 
o mais sereno polo regional, 
praticamente neutro em rela-
ção aos problemas e desafios 
do resto do mundo.

Europa: Para a Comunidade, 
o alinhamento é claro: solida-
riedade politica e econômica 
à Ucrânia, priorizar punição 
econômica sobre a Rússia, 
mesmo que com custos eco-
nômicos polpudos para si, 
mas sem envolvimento mi-

litar direto. Já Putin perce-
beu que a conquista militar 
só se faria com recorrência 
a estratégias militares capa-
zes de detonar um conflito 
de proporções incalculáveis. 
Somando-se ao ônus das reta-
liações econômicas, a Rússia 
parece ter optado por limitar 
sua ambição: garantir sua saí-
da para o Mar Negro, “liberar” 
as províncias do Leste ucra-
niano e garantir que a OTAN 
não acolherá a Ucrânia como 
membro. Entretanto, parece 
preferir a via militar à nego-
cial para atingir estes objeti-
vos e está concentrando seu 
poder de fogo nas duas pro-
víncias. Pobre Europa, que vê 
destruição em seu território 
depois de 75 anos, com con-
sequências humanas e econô-
micas duradouras. De fato, se 
a inflação já a atormentava, 

as retaliações contra a Rússia 
já compromissadas, tornam 
o encarecimento de seu pro-
cesso produtivo inevitável. 
Consequentemente, pode-se 
esperar um endurecimento 
de seu banco central, com ju-
ros mais elevados e atividade 
cadente. Em nada a ajuda o 
enfraquecimento do euro, a 
cereja no sorvete inflacioná-
rio regional. Portanto, Europa 
será força de arrasto ao longo 
de 2022.

Estados Unidos: o país en-
contra-se em meio a uma de 
suas maiores pressões infla-
cionárias: mercado de traba-
lho aquecido, gastos públicos 
volumosos e bolsas em seus 
picos históricos. Acabou, por-
tanto, a leniência do Fed, que 
há anos vem privilegiando 
a manutenção do emprego. 
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Fazia sentido não subir juros 
para combater uma inflação 
de oferta, decorrente da pan-
demia. Mas quando 4,5 mi-
lhões de assalariados, ao mês, 
vêm-se demitindo voluntaria-
mente para aceitar empregos 
mais bem pagos, a realidade 
se impõe: é hora de tacar com 
enxugamento de liquidez, seja 
via subida direta dos juros, 
seja pelo encolhimento das 
posições em papéis do Fed. O 
mercado já se deu conta da vi-
rada de mão, mas não do seu 
peso: juros de 10 anos orbi-
tando em 3,5%, veremos em 
alguns poucos meses. Na nos-
sa avaliação, os juros vão subir 
bem mais do que os merca-
dos futuros estão projetando. 
Garantia de desaquecimento 
intenso e rápido da atividade, 
com queda da inflação a prazo 
mais curto. Assim, a inflação 
atual, que beira os 8%, deverá 
estar próxima de 3% ao final 
de 2023; entretanto, o PIB que 
vem crescendo a mais de 5%, 
estará caminhando para me-
nos de 2% celeremente.

II. CENÁRIO ECONÔMICO 
DOMÉSTICO

Atividade: ainda que o Setor 
Primário venha a ter um bom 
ano, o bônus dos preços ele-
vados de commodities tende 
a amainar com o desaqueci-
mento global. Indústria sofre 
queda por razões estruturais, 
capenga para enfrentar aber-
tura ao comércio interna-
cional. E Serviços, que vem 
recuperando o encolhimento 
abrupto imposto pela pan-
demia, vai perder dinamis-
mo, como reflexo dos juros 
persistentemente elevados. 
Destaque para o setor imobi-
liário, o mais sensível a juros 
punitivos. Observe que pou-
quíssimas categorias sindi-
cais estão conseguindo repor 
as perdas inflacionárias. Con-
sequentemente, apenas os 
programas de compensação 
de perda de renda pelo Go-
verno dão combustível para 
a atividade econômica. Pro-
jetamos, então, crescimento 
do desemprego nos próximos 

meses e PIB crescendo cerca 
de zero por cento neste ano.

Inflação: a reversão do pata-
mar de dois dígitos da inflação 
de doze meses vem ficando 
para o mês que vem há quase 
um semestre. O repasse para 
preços domésticos da alta inter-
nacional do petróleo  vai adiar 
por mais alguns meses a rever-
são, mas que virá certamente 
no começo do segundo se-
mestre. Quando os dados mais 
favoráveis surgirem, o Banco 
Central será conduzido inexo-
ravelmente a baixar a Selic, que 
não deverá fechar o ano acima 
de 9%. A inflação deverá estar 
rodando, na margem, próxima 
de 3%, em dezembro. O irônico 
será o Banco Central cantando 
vitória, sem remorso pelo sa-
crifício desnecessário que nos 
impôs, combatendo com um 
instrumento de coibir excesso 
de demanda, uma inflação ori-
ginada por choques de oferta.

Contas Externas: céu de bri-
gadeiro. Saldo comercial pu-
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jante, ainda que na margem 
será prejudicado pela reces-
são mundial, que diminuirá o 
valor das nossas exportações. 
No fluxo financeiro, entradas 
suplantam saídas com folga: 
mesmo que o fluxo diminua 
para renda fixa - dada a su-
bida dos juros americanos - 
nossa bolsa continua a ganhar 
goodwill perante os olhos dos 
investidores internacionais. 
Mesmo assim, a tendência 
do real é de continuar valori-
zando-se, caindo abaixo dos 
R$ 4,5/dólar; basta lembrar 
que nossos exportadores es-
tão mantendo cerca de US$ 
70 bilhões em exportações 
já performadas no exterior e 
parte deste montante estará 
entrando, quando a percep-
ção de que os juros domésti-
cos atingiram seu pico e re-
tardar a conversão em reais 
deste estoque está ameaçada 
de ocorrer a uma taxa mais 
desfavorável.

Política Econômica: a exe-
cução fiscal continua sendo 
admirável: receitas neste ano 
estão 13% acima das de igual 
período do ano passado, em 
termos reais. Desta forma, 

o saco de bondades que o 
presidente vem acessando 
com recursos públicos não 
vem gerando uma explosão 
do déficit fiscal (curiosida-
de: onde estão aqueles que 
profetizavam explosão fiscal, 
com risco de calote, no se-
gundo semestre do ano pas-
sado, como argumento para 
subida drástica de juros?). Já 
na politica monetária, parece 
que ocorreu um lampejo de 
objetividade no Banco Cen-
tral, cuja oratória voltou-se 
para criticar as projeções 
de juros Selic ultrapassando 
13%, sugerindo que até eles 
perceberam que exageram 
na dose. É um primeiro in-
dício de que poderemos ter 
reversão da trajetória de alta 
ao longo do segundo semes-
tre. A dúvida agora é quanto 
de queda da taxa de cãmbio 
a Autoridade Monetária acei-
tará, antes de entrar com-
prando dólares. Nossa sus-
peita é de que, dada a ajuda 
da valorização do real na luta 
contra inflação e o clima de 
disputa eleitoral, esta inter-
venção não ocorrerá antes 
que a taxa caia abaixo de R$ 
4/dólar.

III. QUADRO POLITICO: 

Bolsonaro foi o grande ganha-
dor neste mês. Aplainou seu 
discurso radical, conquistou 
quadros numerosos para seu 
partido PL e agregados satéli-
tes, melhorou sua comunicação 
com a sociedade e subiu valio-
sos pontos na corrida eleitoral. 
Adicionalmente, Lula atraves-
sou o samba, insistindo no 
discurso estatizante, clamando 
por manifestações nas casas 
de parlamentares de Direita e 
prometendo revogar os avan-
ços alcançados na legislação 
trabalhista. Na terceira via, em-
baralhamento total, com o sai-
-não-sai de Dória, a insistência 
de Leite de ganhar no tapetão a 
batalha perdida das prévias do 
PSDB, o abandono não anuncia-
do do Podemos por Moro, dei-
xando na brocha seus aliados 
que se mudaram de mala e cuia 
para o Partido e a insistência de 
Ciro de continuar candidato. De 
positivo, a manifestação formal 
do União Brasil, PSDB, MDB e 
Cidadania de que procurarão 
convergir para um candidato 
só: Tebet? Dória? Hartung? Mas, 
como sabemos, “tra dire e fare, 
c´è mezzo il mare!”
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Inflação nos EUA atinge 8,5% em março
Entre os motivos, está o mercado de trabalho aquecido, que eleva 
o salário dos trabalhadores e aumento o custo das empresas

Os preços de bens e serviços nos Es-
tados Unidos subiram 8,5%, em média, 
nos 12 meses terminados em março de 
2022, divulgou nesta terça-feira (12) o 
Departamento do Trabalho do país. O 
aumento no custo do combustível, dos 
alimentos e dos aluguéis foram os que 
mais contribuíram para a inflação – a 
maior desde 1981. Na comparação com 
fevereiro, a alta foi de 1,2%.

Em fevereiro, a inflação havia 
registrado 7,9%, o que já chamava a 
atenção do governo federal, preocu-
pado com os efeitos da escalada dos 
preços sobre a popularidade do pre-
sidente Joe Biden e nas eleições de 
novembro.

A gasolina foi o segundo item que 
mais contribuiu para a subida dos 
preços, encarecendo 18,3% em mar-
ço na comparação com fevereiro. Na 
variação anual, o salto já é de 48%.

Já os alimentos subiram apenas 
1% frente ao mês anterior, mas já es-
tão 8,8% mais caros do que março de 
2021. Manteiga (6%), frutas e legumes 
enlatados (3,8%), arroz (3,2%), bata-
tas (3,2%) e carne moída (2,1%) fo-
ram alguns dos itens alimentícios que 
mais encareceram na variação mensal.

Para o administrador de em-
presas Rodrigo Costa, especialista 
em mercado de trabalho americano 
e CEO da AG Immigration, a infla-
ção nos EUA pode ser explicada por 
conjunturas internacionais, como 
a guerra na Ucrânia e as alterações 
climáticas que impactaram culturas 
agrícolas ao redor do mundo, e tam-
bém por questões domésticas.

“Estamos vivendo um dos momen-
tos mais aquecidos do mercado de 
trabalho nos EUA. São 11,3 milhões de 

vagas abertas e, ao mesmo tempo, um 
desemprego de apenas 3,6% - um dos 
menores do último meio século. Com 
isso, sem mão de obra disponível, as 
empresas começam a disputar mais 
ferozmente os profissionais que já es-
tão empregados, em especial por meio 
de ofertas salariais mais vantajosas. A 
consequência disto é que o custo das 
empresas com a folha salarial aumen-
ta e, assim, seus produtos e serviços fi-
cam mais caros”, analisa o especialista.

Ele ressalta, porém, que a subida 
da inflação em um contexto de com-
petição por mão de obra pode, curio-
samente, corroer o poder de comprar 
destes salários maiores. 

Em março, o governo dos EUA 
anunciou que foram criados 431 mil 
postos de trabalho nos EUA. Em 2021, 
foram 6,7 milhões de novas vagas – a 
maior quantidade já registrada.

Fonte: Valor – 13.04

Fonte: Thomaz Assessoria
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Preços: Alta generalizada nos últimos seis 
meses foi sentida por 95% da população
A percepção de inflação aumentou 22 pontos percentuais na pesquisa 
de abril em relação à anterior de novembro. Brasileiros começaram a 
reduzir gastos com comida, combustíveis e bens duráveis 

O impacto da inflação foi sentido, 
nos últimos seis meses, por 95% da 
população. Esse número é 22 pon-
tos percentuais acima do registrado 
em novembro de 2021, quando 73% 
afirmaram ter percebido aumento 
de preços. Os dados são da pesqui-
sa “Comportamento e economia no 
pós-pandemia”, encomendada pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) ao Instituto FSB Pesquisa. Fo-
ram entrevistadas 2.015 pessoas, en-
tre 1º e 5 de abril. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais.

 
“A guerra travada na Ucrânia trou-

xe mais incertezas para a economia 
global, o que impulsiona a inflação 
e desperta o temor de retrocesso da 
economia em todo o mundo. Diante 
dessa conjuntura tão difícil quanto 
indesejada, o Brasil precisa adotar 
as medidas corretas para incentivar 
o crescimento econômico, a geração 
de empregos e o aumento da renda 
da população. A principal delas é a 
reforma tributária. Não temos como 
fugir disso”, afirma o presidente da 
CNI, Robson Braga de Andrade.

 
A percepção do aumento de pre-

ços, bens e serviços foi generalizada 
sem grandes diferenças entre os per-
fis etários, demográficos ou de esco-
laridade. A pesquisa revela que 76% 
dos brasileiros afirmaram que sua 
situação financeira foi prejudicada 
pela inflação. As mais afetadas são as 
pessoas sem escolaridade, com renda 
de até um salário mínimo, e os mora-
dores do Nordeste.

Além disso, 66% da população 
acreditam que a inflação vai aumentar 

nos próximos seis meses. Na pesquisa 
anterior, de novembro de 2021, esse 
percentual era de 54%. Nesse item, há 
uma grande diferença entre regiões e 
renda: 71% de quem tem renda entre 
um e dois salários mínimos acreditam 
que os preços vão aumentar. Esse per-
centual é de 55% na população com 
renda acima de cinco salários mínimos. 
No Sudeste, essa percepção alcança 
67% dos moradores. No Sul, são 59%.

Seis em cada 10 brasileiros redu-
ziram gastos nos últimos seis meses

De acordo com a pesquisa, 64% 
da população afirmam ter reduzido 
gastos nos últimos seis meses. Esse 
percentual é alto, principalmente 
quando se considera que, em novem-
bro 74% já tinham diminuído suas 
despesas. Entre os que reduziram os 
gastos, 49% afirmaram terem feitos 
cortes grandes ou muito grandes.

 
Enquanto o orçamento foi ocu-

pado com gastos crescentes e ine-
vitáveis – como conta de luz, gás de 
cozinha, cesta básica e remédios –, 
34% dizem ter deixado de comprar 
material de construção; 29% cance-
laram TV por assinatura; 12% corta-
ram a conta de celular; 24% deixaram 
de fazer refeições fora de casa; 23% 
deixaram de comprar eletrodomésti-
cos; 15% deixaram de consumir com-
bustível e 16% reduziram esse gasto; 
15% deixaram de comprar roupas 
e sapatos e 14% afirmam não usar 
mais transporte público.

 
Além disso, 31% reduziram o 

consumo de carne vermelha, 27% o 
de roupas de calçados, 25% de refei-
ções fora de casa e 19% de conta de 

celular e 19% reduziram frutas e ver-
duras na alimentação.

76% TÊM A SITUAÇÃO  
FINANCEIRA MUITO AFETADA 
PELO AUMENTO DE PREÇOS

A situação econômica atual, em 
comparação com crises econômicas 
anteriores, é considerada tão grave 
quanto ou mais grave por 81% da po-
pulação. A análise dessa questão tem 
um componente importante: pior per-
cepção é da população com mais de 60 
anos, que conviveu com inflação alta e 
diversos planos econômicos.

 
A pesquisa mostra que 59% dos 

pesquisados aumentaram seus gas-
tos com conta de luz, 56% com gás de 
cozinha, 52% com arroz e feijão, 51% 
com água e luz e 50% de combustível, 
49% de frutas e verduras e 48% de 
carne vermelha.
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Com a alta generalizada 
da inflação puxada pelo rea-
juste dos preços do petróleo 
e os entraves no comércio 
internacional em função da 
guerra da Ucrânia, a pressão 
sobre os juros aumenta e o 
consumo diminui.

A população é obrigada 
a reduzir o consumo de ali-
mentos e produtos básicos 
já que os salários, quando 
são reajustados, não chegam 
sequer a acompanhar a infla-
ção. A resultante mais dra-
mática dessa conjuntura é a 
expectativa de crescimento 
menor da economia mundial 
e a interna. Ou seja, o desem-
prego formal deve continuar 
em patamar elevado e o tra-
balho informal fica também 
mais reduzido e com menor 
remuneração.

Esse cenário deverá per-
sistir pelo menos neste quar-
to trimestre e afetar a renta-
bilidade dos principais ativos 
financeiros.

A alta de 1,62% da infla-
ção em março elevou para 
11,30% o acumulado dos 
12 meses anteriores e, 
certamente terá 
maior im-

pacto nos juros básicos da 
economia. A Selic na faixa 
de 11,75% ao ano, desde 16 
de marco, será reajustada 
com mais intensidade pelo 
Copom-Comitê de Política 
Monetária do Banco Central. 
Economistas de bancos di-
zem que a Selic pode ir até a 
14% ao ano. 

GANHOS ILUSÓRIOS

A Selic em alta produz a 
expectativa de ganhos nomi-
nais cada vez maiores, já que 
é a referência para os CDIs-
-Certificados de Depósitos In-
terfinanceiros. Esta taxa, por 
sua vez, baliza a rentabilida-
de dos CDBs-Certificados de 
Depósitos Bancários e fundos 
de investimentos financeiros. 
Mas a inflação elevada e as 

pesadas alíquotas do Impos-
to de Renda incidentes nas 
aplicações por prazo inferior 
a dois anos reduzem bastante 
os ganhos reais. O investidor 
fica só com a ilusão do ganho 
nominal elevado.

E não há para onde cor-
rer na renda fixa. Os CDBs e 
fundos de investimentos fi-
nanceiros são as opções mais 
rentáveis com risco baixo. 
Depois vêm os fundos mul-
timercados e os títulos do 
Tesouro Nacional com renta-
bilidade atrelada à Selic ou a 
inflação. Esses títulos pagam 
a rentabilidade prevista no 
vencimento. Se a pessoa sa-
car antes do vencimento, sem 
escolher o momento certo, 
pode tomar prejuízo.

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Pressão sobre os juros aumenta
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As cadernetas de poupan-
ça continuam com a rentabi-
lidade de 6% ao ano mais o 
acumulado da TR. E perdem 
feio em rentabilidade para a 
inflação de dois dígitos.

AÇÕES VERSUS  
DÓLAR

O dólar comercial (taxa 
média) registrou queda de 
15% frente ao real no primei-
ro trimestre, segundo os cál-
culos da consultoria Econo-
mática. Perdeu quem aplicou 
na moeda norte-americana e 
ganharam as empresas com 
dívidas elevadas em dólar. 
Menores custos financeiros 
nas companhias fortalecem 
os lucros e a valorização de 
suas ações em bolsa. Mesmo 
assim, o índice Bovespa ficou 
em abril abaixo dos 120 mil 
pontos.

Alguns analistas preveem 
que o Ibovespa tem condi-
ções de reagir atingir os 130 
mil pontos no final do ano.

Alguns fatores conjun-
turais acabam favorecendo 
o mercado acionário. A Eco-
nomática apurou que algu-
mas das empresas mais be-
neficiadas por essa redução 
de custos financeiros foram 
Suzano, Braskem, Embraer, 
Cosan, Klabin, JBS, Minerva, 
Rumo, Azul, Eletrobrás, CPFL, 
Energisa, Americanas, Cemig, 
Sabesp, Iochp.

Mesmo com a desvalori-
zação do dólar, empresas ex-
portadoras de commodities 
vêm conseguindo maiores re-
ceitas. Alta dos preços de pro-
dutos como minério de ferro, 
petróleo, graus, etc., superam 
a desvalorização do dólar.

O petróleo se atingir a 
faixa de US$ 140 a US$ 150 
dólares o barril pressionará, 
sem dúvida, ainda mais a in-
flação, mas fortalecerá os lu-
cros da Petrobrás. Ações mais 
valorizadas, lucros elevados e 
bons dividendos favorecerão 
os acionistas da estatal.

DIVIDENDOS ATRAEM

O mercado acionário con-
tinua atraente no atual cenário 
de juros em alta, não só pela 
possibilidade da valorização 
das ações, mas também pelos 
dividendos expressivos pagos 
por algumas companhias. 

A Economática apurou 
que no ano passado, o total 
dos dividendos pagos pela 
Vale (R$ 73,2 bi) e Petrobrás 
(R$ 72,7 bi) superou o total 
dessas distribuições de lucros 
pelas principais ações listadas 
na B3, a bolsa paulista. 

Diante do cenário externo 
ditado pelos efeitos dano-
sos da guerra da Ucrânia na 
economia, muitos analistas 
continuam apostando nas 
cias brasileiras exportadoras 
de commodities como Vale 
e Petrobras. E também nos 
bancos que sempre obtém 
ainda melhores lucros com 
os juros básicos da economia 
elevados.
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Levantamento: Um ano de altas 
da Selic impulsiona CDBs e deixa 
poupança no negativo
No mesmo período, busca por renda variável cai, mas interesse por criptomoedas cresce

Com a taxa Selic elevada a 
11,75% no dia 16 de março último, 
completou-se um ano dos aumentos 
consecutivos realizados pelo Copom 
(Comitê de Política Monetária). Para 
saber qual o impacto dessa medida 
no cenário financeiro, o Yubb, maior 
buscador de investimentos do país, 
realizou um levantamento comparan-
do o comportamento dos investido-
res nos últimos doze meses: e quanto 
mais alta a Selic, maior foi o interesse 
na renda fixa.

Confira o levantamento completo:

Posição Março 2021 Março 2022

1 Ações livres CDBs

2 Fundos de ações Tesouro Direto

3 Fundos multimercado LCI/LCA

4 Tesouro Direto Fundos multimercado

5 CDBs Fundos de ações

6 Fundos de índice (ETFs) LC/RDB

7 LCI/LCA Ações livres

8 LC/RDB Fundos de índice (ETFs)

9 Fundos Imobiliários (FIIs) Criptoativos

10 Criptoativos Fundos Imobiliários (FIIs)

INVESTIMENTOS MAIS BUSCADOS 
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“A cada novo aumento, a Selic foi 
beneficiando consecutivamente a 
renda fixa. Isso fez com que o investi-
dor, que estava mais atuante na ren-
da variável, mudasse o seu perfil em 
um ano. A alta rentabilidade e vola-
tilidade deram espaço para três dos 
principais investimentos em renda 
fixa: os CDBs, o Tesouro Direto e o 
LCI/LCA. É uma estratégia inteligen-
te no curto prazo, mas o investidor 
não deve dedicar todo o seu dinheiro 
nela”, explica Bernardo Pascowitch, 
fundador do Yubb.

Pascowitch afirma que o favore-
cimento dos investimentos de ren-
da fixa em detrimento dos ativos de 
renda variável se dá porque a Selic 
mais alta pressiona o crédito, enca-
rece os financiamentos para empre-
sas e tende a desvalorizar as ações 
em razão do maior desconto exigido 
por investidores. 

“Um dos maiores desafios de 
quem investe é analisar a remunera-
ção de cada investimento em renda 
fixa, para confirmar se a sua renta-
bilidade está acima da inflação. Por-
que se estiver abaixo, significa que o 
dinheiro está perdendo o seu poder 
de compra, ou seja, o que ele conse-
gue comprar hoje, não vai conseguir 
no futuro. Por isso, aproveitar a alta 
da renda fixa é bom no curto prazo 
apenas. Porque a renda fixa deve ser 

usada para proteger o patrimônio, 
mas quem fará o patrimônio crescer 
é a renda variável”.

CENÁRIO INTERNACIONAL 
TAMBÉM FAVORECEU  
A RENDA FIXA

Mas não foi apenas a alta da Selic 
que beneficiou a renda fixa. O cená-
rio internacional também teve um 
papel importante. Bernardo explica 
que já havia uma pressão inflacioná-
ria no mundo todo com a retomada 
das atividades econômicas após a 
pandemia, mas a guerra entre Ucrâ-
nia e Rússia impulsionou ainda mais 
esse cenário.

“Esse conflito trouxe uma grande 
valorização do petróleo, que é a prin-
cipal commodity do mundo e a maior 
responsável no aumento dos custos 
nas cadeias globais de suprimentos 
e distribuição. Isso significa que, com 
uma elevação ainda maior dos juros 
globais, há uma deterioração dos 
investimentos de renda variável e 
maior atratividade de títulos de ren-
da fixa pública e privada”.

E mesmo com a renda variável em 
baixa no geral, um tipo de ativo tem 
chamado a atenção dos investidores: 
as criptomoedas. “As criptomoedas 
são beneficiadas pela curiosidade 
generalizada. Sua alta rentabilidade 

tem atraído o olhar do investidor e, 
não à toa, ela cresceu uma posição 
no ranking de busca, ao contrário de 
todos os demais ativos de renda va-
riável, que só caíram nos últimos 12 
meses. O fato é que as criptomoedas 
são os ativos com o maior potencial 
de valorização da década e da nos-
sa geração. Inclusive, nada bateu o 
bitcoin em valorização nos últimos 
10 anos. Falar de investimentos hoje 
é olhar para as criptomoedas como 
oportunidades de negócio”, comple-
menta Bernardo.

ÚLTIMA SELIC PUXOU  
A POUPANÇA PARA  
O NEGATIVO

E não foram todos os investimen-
tos em renda fixa que foram benefi-
ciados com as altas da Selic. Apesar 
de ser o investimento mais usado do 
país, a poupança teve seu rendimen-
to declinando mês a mês, atingindo 
rentabilidade negativa quando a Selic 
chegou a 11,75%.

“É interessante que a poupança 
é o investimento mais popular, mas 
porque as pessoas não olham para 
ela como um investimento. Porque 
investir para boa parte da população 
ainda é visto como algo inacessível. 
Mas os bancos digitais e as fintechs 
estão conseguindo quebrar esse ra-
ciocínio, trazendo educação finan-
ceira às pessoas e mostrando que, 
sim, investir pode ser algo do dia a 
dia das pessoas. E precisamos des-
se movimento para que o brasileiro 
quebre comportamentos enraizados 
e valorize mais o seu dinheiro”, con-
clui Bernardo.

Buscador online e gratuito, co-
nhecido como o “buscapé dos in-
vestimentos”, pois mapeia todos os 
investimentos do país e recebe mais 
de 8 milhões de buscas por mês. Com 
três anos de funcionamento e uma 
proposta isenta, o Yubb não realiza 
nenhum tipo de transação, tendo a 
imparcialidade como o grande dife-
rencial da plataforma.

 Rendimento Bruto Rendimento Líquido Rendimento Real

** Poupança nova*  6,17% 6,17% -0,26%

Poupança antiga* 6,17% 6,17% -0,26%

Tesouro Selic 11,65% 9,32% 2,70%

CDB banco médio 13,40% 10,72% 4,01%

CDB banco grande 8,74% 6,99% 0,51%

LC 13,98% 11,18% 4,45%

LCA* 11,42% 11,42% 4,67%

LCI* 11,77% 11,77% 4,99%

RDB 14 48% 11,59% 5,89%

Debênture Incentivada* 13,28% 13,28% 6,42%

INVESTIMENTOS MAIS BUSCADOS 

Observações:  Inflação para 2022 baseada no Relatório Focus de 14 de março de 2022 (6,45%)
As rentabilidades dos títulos de renda fixa privada são uma média do que é ofertado pelo mercado

* Investimentos isentos de imposto de renda
** Em 2012, o Banco Central redefiniu a remuneração da poupança para novos investidores.
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O Comunicado pós-reu-
nião do Banco Central do 
Brasil (BCB) de março gerou 
mais dúvidas do que convic-
ções. Assim, BCB teria duas 
oportunidades para “aparar 
as arestas” com o mercado: 
a Ata do Copom e o Relatório 
Trimestral de Inflação (RTI).

A Ata da última reunião 
do Copom era esperada com 
bastante ansiedade pelo mer-
cado, porque o Comunicado 
que se seguiu ao encontro foi 
considerado pouco elucidati-
vo, principalmente no que se 
refere ao cenário alternativo 
que o BCB havia incorpora-
do à análise. Segundo o texto, 
este havia se tornado o de 
maior probabilidade, indi-
cando que teria tomado o lu-
gar do cenário de referência 
como o balizador da política 
monetária daqui para frente. 
Esse “jogo de palavras” entre 
o “alternativo” ter se tornado 
o de “referência” realmente 
não ajudava muito na com-
preensão do que o BCB que-
ria dizer. 

Portanto, acabar com 
essa dúvida era imprescindí-
vel para que houvesse com-
preensão de quais seriam os 
próximos passos da política 
monetária. Para isso ele usou 
o parágrafo 15 da Ata: “(...) 
na sua hipótese usual, o pre-
ço do barril parte de valores 
em torno de USD118 em mar-

ço e se eleva para cerca de 
USD121 no fim de 2023, ou 
seja, extrapolando para todo 
o horizonte relevante da po-
lítica monetária o preço do 
petróleo resultante de uma 
conjuntura internacional 
particularmente anômala. O 
Comitê observou que o atual 
ambiente de incerteza e vo-
latilidade elevadas demanda 
serenidade para a avaliação 
dos impactos de longo prazo 
do atual choque e, portanto, 
optou por comparar essa hi-
pótese com os preços de con-
tratos futuros de petróleo, 
negociados em bolsas inter-
nacionais, e com projeções de 
agências do setor. Notou-se 
que ambos convergiam para 
um preço do barril abaixo de 
USD100 ao fim de 2022. O Co-
pom concluiu então que seria 
adequado manter a hipótese 
usual no cenário de referên-
cia, mas adotar como mais 
provável um cenário com hi-
pótese alternativa para a tra-
jetória de preços do petróleo 
até o fim de 2022.”. Ou seja, 
no fim, ele só deixou mais 
claro de onde tirou a ideia de 
seguir a curva futura dos pre-
ços do Petróleo, reforçando o 
entendimento de que a única 
diferença conceitual entre os 
dois cenários seria a trajetó-
ria esperada para os preços 
desta commodity.

Mas isso teve um impac-
to bastante relevante sobre a 

expectativa do ciclo de juros. 
Enquanto no cenário de refe-
rência a inflação para 2023 
está em 3,4% (acima da 
meta para o ano, de 3,25%), 
no alternativo essa projeção 
cai para 3,1%. Apesar de de-
finir que, em ambos os casos, 
esses valores estavam ao re-
dor da meta, essa diferença 
pesou na conclusão final. Ao 
contrário da Ata da última 
reunião, dessa vez foi dito 
que, “diante desses resulta-
dos, e da avaliação do Comitê 
a respeito da probabilidade 
de cada cenário, o Copom 
considerou que, neste mo-
mento, um ciclo de aperto 
monetário semelhante ao 
utilizado nos seus cenários 
é o mais adequado.”. Ao atri-
buir um peso maior ao cená-
rio alternativo, ele reforça o 
nível de 12,75% a.a. de Selic 
terminal, que utilizou nos 
seus modelos, mas deixando 
a porta aberta caso as coisas 
não saiam como previstas.

A subjetividade do que 
levaria o BCB a fazer esse 
ajuste na estratégia atual fica 
clara no trecho “O conflito na 
Europa adiciona ainda mais 
incerteza e volatilidade ao 
cenário prospectivo, e impõe 
um choque de oferta impor-
tante em diversas commodi-
ties. O Comitê considerou que 
a boa prática recomenda que 
a política monetária reaja aos 
impactos secundários desse 

LUIS OTAVIO LEAL

O P I N I Ã O

Economista-chefe do 
Banco Alfa S.A. 

Aparando as arestas



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS1 6 EDIÇÃO 303MAIO 2022
MERCADOCOMUM

tipo de choque, prática que 
leva em consideração as usu-
ais defasagens dos efeitos da 
política monetária”.

O movimento de confir-
mação da estratégia de encer-
rar o ciclo de alta dos juros na 
reunião de maio, com mais 
uma alta de 1,00 p.p., iniciado 
na Ata foi concluído no RTI.

Primeiro o BCB resolveu a 
questão do cenário de “alter-
nativo” ter virado o de “refe-
rência”, ao nomear o primeiro 
como “A” e o último como “B”. 
Passada essa questão semân-
tica, ele se encarregou de 
embasar sua estratégia com 
alguns boxes. Em um deles, 
o BCB estimou o repasse dos 
preços internacionais do pe-
tróleo para os preços inter-
nos da gasolina incorporando 
a questão da volatilidade do 
preço dessa commodity so-
bre as projeções de curto pra-
zo da inflação. A conclusão foi 
de que “(...) este ambiente de 
incerteza e volatilidade ele-
vadas demanda serenidade 
para os impactos de longo 
prazo do atual choque e de 
seus impactos sobre a infla-
ção ao longo do horizonte re-
levante”, reforçando o que foi 
dito na Ata.

Além desses estudos, 
podemos sublinhar que o 
BCB deixou certa “gordura” 
nas projeções de curto pra-
zo da inflação, reduzindo a 
chance de que, quando che-
garmos à reunião de junho 
(15 de junho) – aquela na 
qual ele terá que decidir se 
para ou continua a elevar 
os juros –, ele possa ter sido 
surpreendido por uma infla-
ção mais alta.

Tomando as projeções 
do boletim Focus como pa-
râmetro, as expectativas do 
BCB para o IPCA nos pró-
ximos três meses (março, 
abril e maio) está 0,35 p.p. 
acima daquelas esperadas 
pelo mercado. Além disso, 
ele manteve a projeção de 
que a bandeira tarifária so-
bre a conta de energia elé-
trica passaria de “escassez 
hídrica” para “amarela”, sen-
do que a nossa expectativa é 
de que ela seja levada para 
“verde”, o que representaria 
uma redução adicional de 
0,15 p.p. nas suas projeções. 
Ou seja, o BCB “deixou” algo 
ao redor de 0,50 p.p. de “gor-
dura” nas suas previsões de 
inflação, que poderá ser ab-
sorvido por surpresas infla-
cionárias.

Se alguma dúvida havia 
sobre os próximos passos da 
política monetária, a Ata se 
encarregou de dirimi-la, e o 
RTI só a reforçou. Pode-se 
concordar ou não com as suas 
intenções, mas os documentos 
deixaram claro que o plano de 
voo é encerrar o ciclo de alta 
dos juros na reunião de maio 
com as taxas em 12,75% a.a.

Mantenho, portanto, a mi-
nha projeção de que o BCB vai 
elevar os juros até 12,75% a.a., 
mantendo-os nesse patamar 
até o fim do 1º trimestre de 
2023, quando começaria um 
processo de redução, de modo 
que a Selic fecharia o ano que 
vem em 9,75% a.a. Para quem 
acha isso pouco, dado o ta-
manho da “encrenca”, e tem 
o 14,25% a.a. de 2016 como 
parâmetro de aperto mone-
tário forte, devemos lembrar 
que o valor correspondente 
a esse nível de Selic para as 
condições atuais da economia 
brasileira seria de 12,25% 
a.a. Pode-se dizer muitas coi-
sas sobre um juro de 12,75% 
a.a., menos que ele não tenha 
avançado “significativamente 
em terreno contracionista”, 
como vem pontuando o BCB 
desde a reunião do COPOM de 
dezembro de 2021.
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 Inflação no Brasil em março é a mais 
elevada desde 1994, pouco antes do início 
do Plano Real: IPCA
Populações mais pobres são as mais atingidas e aumentos na Selic 
parecem não surtir o efeito desejado

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de mar-
ço teve alta de 1,62% - aumento que 
corresponde a 0,61 ponto percentual 
(p.p.) acima da taxa de 1,01% regis-
trada fevereiro. A variação veio bem 
acima o que esperava o mercado fi-
nanceiro, que projetava uma alta de 
1,35%. Essa é a maior variação para 

um mês de março desde 1994, quan-
do o índice foi de 42,75%, no perío-
do que antecedeu a implementação 
do Real. No ano de 2022, o IPCA já 
acumula alta de 3,20%.Nos últimos 
12 meses, a alta é de 11,30%, acima 
dos 10,54% observados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em março 
de 2021, a variação mensal foi 0,93%.

Período Taxa

Março de 2022 1,62%

Fevereiro de 2022 1,01%

Março de 2021 0,93%

Acumulado no ano 3,20%

Acumulado nos últimos 12 meses 11,30%

INVESTIMENTOS 
MAIS BUSCADOS 
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Oito dos nove grupos de produtos 
e serviços pesquisados tiveram alta 
em março. A maior variação (3,02%) 
e o maior impacto (0,65 p.p.) vieram 
dos Transportes, que aceleraram na 
comparação com o resultado de fe-
vereiro (0,46%). Na sequência, veio o 
grupo Alimentação e bebidas, com alta 
de 2,42% e 0,51 p.p. de impacto. Jun-
tos, os dois grupos contribuíram com 
cerca de 72% do IPCA de março. Além 
deles, houve aceleração também nos 
grupos Vestuário (1,82%), Habitação 
(1,15%) e Saúde e cuidados pessoais 
(0,88%). O único com queda foi Co-
municação, com -0,05%. Os demais 
ficaram entre o 0,15% de Educação e 
o 0,59% de Despesas pessoais.

O resultado do grupo Transportes 
(3,02%) foi influenciado, principal-
mente, pela alta nos preços dos com-
bustíveis (6,70%), em particular, o da 
gasolina (6,95%), subitem com maior 
impacto individual (0,44 p.p.) no ín-
dice do mês. Cabe lembrar que, no dia 
11 de março, o preço médio de venda 
da gasolina da Petrobras para as dis-
tribuidoras foi reajustado em 18,77%. 
Além disso, houve altas nos preços 
do gás veicular (5,29%), do etanol 
(3,02%) e do óleo diesel (13,65%). Os 
dois últimos contribuíram conjunta-
mente com 0,06 p.p. no IPCA de março.

Além dos combustíveis, a acele-
ração do grupo Transportes também 
está relacionada à alta nos preços de 
alguns serviços, como o transpor-
te por aplicativo (7,98%), o seguro 
voluntário de veículo (3,93%) e o 
conserto de automóvel (1,47%). Os 
automóveis novos (0,47%) e usados 
(0,76%) também seguem em alta, 
embora as variações tenham sido 
menores que as do mês anterior 
(1,68% e 1,51%, respectivamente). 
Nos transportes públicos, a variação 
positiva do ônibus urbano (1,27%) 
deve-se aos reajustes nos preços das 
passagens em Curitiba (20,22%), 
com reajuste de 22,23% a partir de 1º 
de março; São Luís (5,14%) com au-
mento de 5,40%, em vigor desde 27 
de fevereiro; Recife (4,86%), reajuste 
de 9,33%, vigente desde 13 de feve-

reiro; e Belém (1,11%) com reajuste 
de 11,11%, a partir de 28 de março.

Ainda em Transportes, o destaque 
no lado das quedas foram as passa-
gens aéreas, com -7,33% de variação 
e -0,03 p.p. de impacto. A metodolo-
gia aplicada no IPCA considera uma 
viagem marcada com dois meses de 
antecedência, ou seja, a variação ob-
servada no mês reflete a coleta de 
preços feita em janeiro para viagens 
realizadas em março.

Já a aceleração em Alimentação e 
bebidas (2,42%) decorre, principal-
mente, da alta nos preços dos alimentos 
para consumo no domicílio (3,09%). A 
maior contribuição (0,08 p.p.) dentro 
do grupo veio do tomate, cujos preços 
subiram 27,22% em março. Além dis-
so, foram registradas altas em diversos 
produtos, como a cenoura (31,47%), 
que acumula alta de 166,17% em 12 
meses, o leite longa vida (9,34%), o 
óleo de soja (8,99%), as frutas (6,39%) 
e o pão francês (2,97%).

Na alimentação fora do domicílio 
(0,65%), a refeição, que havia ficado 
próxima da estabilidade em feverei-
ro (0,02%), registrou alta de 0,60% 
em março. Já o lanche teve alta de 
0,76%, frente ao 0,85% observado 
no mês anterior.

Outro grupo a acelerar na pas-
sagem de fevereiro para março foi 
Vestuário, com alta de 1,82%. Todos 
os itens que compõem o grupo tive-
ram variação positiva, com destaque 

para as roupas femininas (2,32%) 
e os calçados e acessórios (2,05%). 
Os preços das joias e bijuterias, que 
haviam caído em fevereiro (-0,36%), 
voltaram a subir (1,18%).

O grupo Habitação teve alta de 
1,15% em março, puxado pelo aumen-
to dos preços do gás de botijão (6,57%). 
No dia 11 de março, houve reajuste de 
16,06% no preço médio de venda do 
GLP para as distribuidoras. Além dis-
so, a alta de 1,08% da energia elétrica 
também contribuiu para o resultado 
do grupo. As variações nas áreas foram 
desde -3,18% em Recife, onde houve 
redução de PIS/COFINS, até 4,66% no 
Rio de Janeiro, onde foram aplicados 
reajustes de 15,58% e 17,30% nas duas 
concessionárias de energia pesquisa-
das, ambos a partir de 15 de março.

Ainda em Habitação, destaca-se 
a alta de 4,23% no gás encanado. Em 
Curitiba (24,75%), as tarifas de gás 
foram reajustadas em 26% no dia 
25 de fevereiro. Já no Rio de Janeiro 
(5,02%), foram aplicados um reajus-
te no dia 12 de fevereiro, de 2,95%, 
e outro em 16 de março, de 7,72%. 
A variação positiva da taxa de água e 
esgoto (0,11%) decorre dos reajus-
tes em Aracaju (4,79%), de 5,00%, 
em vigor desde 1º de março; Goiânia 
(0,89%) com aumento de 8,98%, vi-
gente desde 1º de fevereiro; e Forta-
leza (0,22%), reajuste de 6,71%, im-
plementado em 30 de janeiro.

O resultado do grupo Saúde e cui-
dados pessoais (0,88%) foi influen-
ciado, principalmente, pelas altas dos 

 Fevereiro Março Fevereiro Março

Índice Geral 1,01 1,62 1,01 1,62

Alimentação e Bebidas 1,28 2,42 0,27 0,51

Habitação 0,54 1,15 0,09 0,18

Artigos de Residência 1,76 0,57 0,07 0,02

Vestuário 0,88 1,82 0,04 0,08

Transportes 0,46 3,02 0,10 0,65

Saúde e Cuidados Pessoais 0,47 0,88 0,06 0,11

Despesas Pessoais 0,64 0,59 0,06 0,06

Educação 5,61 0,15 0,31 0,01

Comunicação 0,29 -0,05 0,01 0,00

Grupo
 Variação (%) Impacto (p.p.)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
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itens de higiene pessoal (2,25%) e 
dos produtos farmacêuticos (1,32%). 
O plano de saúde (-0,69%) segue com 
variação negativa, refletindo o reajus-
te negativo de -8,19% aplicado pela 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) no ano passado.

Todas as áreas pesquisadas tive-
ram alta em março. A maior varia-
ção ocorreu na região metropolitana 
de Curitiba (2,40%), onde pesaram 
as altas da gasolina (11,55%), do 
etanol (8,65%) e do ônibus urbano 
(20,22%). Já a menor variação foi re-
gistrada no município de Rio Branco 
(1,35%), onde houve queda nos pre-
ços das passagens aéreas (-11,33%) e 
do frango inteiro (-2,10%).

Para o cálculo do índice do mês, 
foram comparados os preços cole-
tados entre 26 de fevereiro e 30 de 
março de 2022 (referência) com os 
preços vigentes entre 29 de janei-
ro e 25 de fevereiro de 2022 (base). 
O IPCA é calculado pelo IBGE desde 
1980, se refere às famílias com rendi-
mento monetário de 01 a 40 salários 

mínimos, qualquer que seja a fonte, e 
abrange dez regiões metropolitanas 
do país, além dos municípios de Goi-
ânia, Campo Grande, Rio Branco, São 
Luís, Aracaju e de Brasília.

INPC TEVE ALTA DE 1,71%  
EM MARÇO

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) teve alta de 
1,71% em março, acima do resulta-
do do mês anterior (1,00%). Essa 
é a maior variação para um mês de 
março desde 1994, quando o índice 
foi de 43,08%, no período que ante-
cedeu a implementação do Real. O 
INPC acumula alta de 3,42% no ano e 
11,73% nos últimos 12 meses, acima 
dos 10,80% observados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em março 
de 2021, a taxa foi de 0,86%.

Os produtos alimentícios pas-
saram de 1,25% em fevereiro para 
2,39% em março. Os não alimentícios 
também aceleraram e registraram 
1,50%, frente à variação de 0,92% do 
mês anterior.

Quanto aos índices regionais, to-
das as áreas pesquisadas tiveram alta 
de preços em março. O menor resul-
tado ocorreu na região metropolita-
na de Belém (1,44%), em função da 
queda na energia elétrica (-2,98%). 
A maior variação, por sua vez, ficou 
com a região metropolitana de Curi-
tiba (2,54%), influenciada pelas altas 
de 11,55% na gasolina e de 20,22% 
no ônibus urbano.

Para o cálculo do índice do mês, 
foram comparados os preços cole-
tados entre 26 de fevereiro e 30 de 
março de 2022 (referência) com os 
preços vigentes entre 29 de janei-
ro e 25 de fevereiro de 2022 (base). 
O INPC é calculado pelo IBGE desde 
1979, se refere às famílias com rendi-
mento monetário de 01 a 05 salários 
mínimos, sendo o chefe assalariado, e 
abrange dez regiões metropolitanas 
do país, além dos municípios de Goi-
ânia, Campo Grande, Rio Branco, São 
Luís, Aracaju e de Brasília

SELIC X INFLAÇÃO

De acordo com o renomado eco-
nomista Luis Paulo Rosenberg (Mes-
tre e Ph.D em economia pela Vander-
bilt University dos Estados Unidos) 
– relativamente à reversão do pata-
mar de dois dígitos da inflação de 
doze meses vem ficando para o mês 
que vem há quase um semestre. O re-
passe para preços domésticos da alta 
internacional do petróleo vai adiar 
por mais alguns meses a reversão, 
mas que poderá ocorrer no começo 
do segundo semestre. Segundo ele, 
quando os dados mais favoráveis 
surgirem, o Banco Central deverá ser 
conduzido inexoravelmente a baixar 
a Selic, que pode não fechar o ano 
acima de 9%. Ele acrescenta: a infla-
ção deverá estar rodando, na mar-
gem, próxima de 3%, em dezembro. 
No entanto, o irônico será o Banco 
Central cantando vitória, sem re-
morso pelo sacrifício desnecessário 
que nos impôs, combatendo com um 
instrumento de coibir excesso de de-
manda, uma inflação originada por 
choques de oferta.

  Fevereiro Março Ano 12 meses

Curitiba 7,37 1,12 2,54 4,18 14,55

Goiânia 4,43 0,99 2,13 3,98 12,29

São Luís 3,47 1,35 2,05 3,93 11,78

Campo Grande 1,73 1,12 1,85 3,73 12,28

Rio de Janeiro 9,38 1,28 1,77 3,65 11,46

Porto Alegre 7,15 0,40 1,71 1,58 10,66

Fortaleza 5,16 0,81 1,67 3,20 11,53

Salvador 7,92 0,87 1,66 3,49 12,80

Recife 5,60 1,07 1,64 3,22 11,55

São Paulo 24,60 1,05 1,58 3,55 12,13

Vitória 1,91 0,84 1,56 2,98 12,25

Rio Branco 0,72 0,92 1,55 3,28 11,77

Aracaju 1,29 1,28 1,49 3,78 11,33

Belo Horizonte 10,35 1,10 1,49 3,56 11,08

Brasília 1,97 0,96 1,46 3,11 10,26

Belém 6,95 0,87 1,44 3,22 8,88

Brasil 100,00 1,00 1,71 3,42 11,73

Região Peso Regional (%)
 Variação (%) Variação Acumulada (%)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços
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Inadimplência das famílias e juros 
seguem tendência de alta
Taxa de juros também subiu na comparação mensal de fevereiro contra janeiro, de 46,29% 
para 48,14%, e está 8,09 pontos percentuais acima do nível observado um ano antes

De acordo com os dados divul-
gados pelo Banco Central de 28 de 
abril último– com atraso devido à 
greve dos servidores da instituição –, 
a taxa de inadimplência das famílias 
com recursos livres subiu 0,08 ponto 
percentual, para 4,71%, entre os me-
ses de janeiro e fevereiro de 2022. No 
ano, a taxa já subiu 0,34 ponto per-
centual, muito mais do que fora veri-
ficado no ano passado, quando a taxa 
subiu 0,20 ponto percentual entre os 
meses de dezembro de 2020 e 2021.

 O aumento na taxa de inadim-
plência já era esperado pelos eco-
nomistas da Boa Vista, dado que o 
indicador de Registros de Inadim-
plentes havia apontado alta de 1,4% 
na comparação mensal dos dados 
dessazonalizados no mesmo período. 
Vale ressaltar que o indicador vinha 
de queda entre os meses de dezem-
bro de 2021 e janeiro de 2022, mas 
essa variação fora considerada “pon-
tual” e não interveio na tendência de 
longo prazo do indicador, que aponta 

elevação de 4,7% no resultado acu-
mulado em 12 meses. Diante de um 
cenário nada amistoso, esse movi-
mento na taxa de inadimplência não 
surpreende e os números esperados 
para março também seguem a mesma 
trajetória.

 
A inflação pesa cada vez mais so-

bre o bolso dos consumidores e ten-
de a perdurar por um pouco mais de 
tempo, sobretudo, em função da gran-
de incerteza que cerca a precificação 
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de itens básicos, como alimentos e 
combustíveis. Com cada vez menos 
renda disponível, algumas contas ten-
dem a ficar para trás. 

 
Além da inflação, os juros mais 

elevados também pressionam as 
famílias. A taxa cobrada delas, em 
relação à concessão de recursos li-
vres, subiu de 46,29% em janeiro 
para 48,14% em fevereiro. Ambos os 
componentes da taxa subiram neste 
período, o custo de captação passou 
de 10,92% para 11,24% e o spread 
bancário de 35,37 para 36,90 pontos 
percentuais.

 
O custo de captação está alinha-

do ao aumento na taxa básica de ju-
ros, Selic, que só em 2022 subiu 2,5 
pontos percentuais, de 9,25% para 
11,75% ao ano. O Banco Central já 
afirmou, e reafirmou, que na próxi-
ma reunião do Copom, prevista para 
os dias 3 e 4 de maio, deve aconte-
cer o último aumento na taxa, mas o 
mercado não aposta tanto nisso, há 
quem acredite que a taxa deve subir 
também em junho e há também que 
acredite que o aperto monetário se 
estenderá até o mês de agosto. 

 
Naturalmente, também há diver-

gências em relação à magnitude da 
taxa ao final do ciclo de alta, que va-
ria, hoje, num intervalo de 12,75% a 
14,00%. A incerteza é grande e não 
poderia ser diferente, dado que o 
cenário global não alivia a situação. 
O mês de março, em particular, foi 
bem difícil, primeiro com a eclosão 
da guerra entre Rússia e Ucrânia, e 
depois com os novos surtos de co-
vid-19 na China, dois eventos que 
balançaram os preços das commodi-
ties. Isso passa para as expectativas 
de inflação e, consequentemente, 
para as expectativas de juros. Já o 
spread guarda uma relação direta 
com a inadimplência, se ela sobe, ele 
tende a subir também em condições 
normais.

 
Apesar do aumento nos juros, o 

crédito continua crescendo num rit-

mo forte. A concessão de crédito livre 
às famílias subiu 5,2% em fevereiro 
na comparação mensal dos dados 
dessazonalizados. Na comparação 
interanual a concessão subiu 21,9%, 
menos do que foi previsto pelo indi-
cador da Boa Vista de Demanda por 
Crédito do Consumidor, que subiu 
29,4% na mesma base de compa-
ração. Em 12 meses acumulados, o 
crescimento da concessão acelerou 
de 23,4% para 25,2%, algo que fora 
antecipado pelo indicador da Boa Vis-
ta, que marcava alta de 24,2% até o 
mês de fevereiro.

 
Quem poderia suavizar o impacto 

da inflação e dos juros sobre a capa-
cidade de pagamento das famílias 
seria o mercado de trabalho, mas a 
taxa de desemprego subiu, ainda que 
levemente, de 11,1% para 11,2% en-
tre os meses de dezembro de 2021 
e fevereiro de 2022 e uma melhora 
significativa nesse número pode ser 
postergada por conta das incertezas 
trazidas pelo cenário.

 
Por fim, algumas medidas po-

dem ajudar, mesmo que minima-
mente, o mercado de crédito. Isso 
passa pela liberação do saque de até 
R$ 1.000 do FGTS, com restrições, é 

claro, e pela concessão de emprésti-
mos a pessoas com alguma restrição 
de crédito. A contribuição disso, no 
entanto, no caso do FGTS, deve ser 
baixa, dado que num cenário de in-
flação e juros elevados as pessoas 
tendem a priorizar o consumo, so-
bretudo, quando a inflação de itens 
básicos é significativa, como é o 
quadro atual, e no caso dos emprés-
timos a contribuição tende a ser 
temporária, uma vez que o cenário 
como um todo não irá melhorar só 
por conta disso.

 
A Boa Vista, empresa brasileira 

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

 
É precursora do Cadastro Positivo 

e no propósito de incluir consumido-
res no mercado de crédito, apoiando-
-os na construção de um relaciona-
mento sustentável com as empresas 
credoras, por meio da disponibiliza-
ção de informações de educação fi-
nanceira e serviços gratuitos em seus 
canais oficiais.
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Bem Brasil Alimentos bate recorde 
de faturamento em 2021

A Bem Brasil Alimentos S.A., com 
sede em Araxá-MG divulgou, no dia 
13 de abril último, o seu balanço e 
demonstração de resultados relativos 
ao exercício de 2021.  A empresa apu-
rou uma Receita Operacional Líquida 
de R$ 1.487,24 milhões – superior, 
em termos nominais, a 20,44% ao 
obtido no ano anterior.  O Lucro Lí-
quido atingiu R$ 217,128 milhões – 
3,38% superior, em termos nominais, 

ao apurado em 2021, de R$ 210,033 
milhões.  A rentabilidade do Patrimô-
nio Líquido, que totalizou R$ 672,991 
milhões, alcançou 44,63% e os Ativos 
Totais somaram R$ 2.119,15 milhões.

A empresa é uma indústria fabri-
cante de batatas pré-fritas congela-
das, atuando no mercado há 16 anos. 
Com localização bem planejada em 
Araxá, Minas Gerais, alia a proximida-

de da zona produtora de batata com 
a estratégica posição logística faci-
litando o escoamento de sua produ-
ção para todo o país. São mais de 20 
produtos voltados para o fast food e 
varejo nacional. 

A Bem Brasil é, mais uma vez, 
vencedora do Prêmio Top of Mind – 
Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 
2022, promovido por esta publicação.
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GASMIG registra o melhor 
desempenho de sua história

A GASMIG – Cia. de Gás de Minas 
Gerais obteve, no exercício de 2021, o 
melhor desempenho de sua história, 
registrando uma Receita Operacio-
nal Líquida de R$ 2.851,06 milhões 
– contra R$ 1.663,36 milhões do perí-
odo anterior, o que significa uma alta 
nominal de 71,40%.  O Lucro Líquido 
atingiu R$ 360,75 milhões – 58,15% 
superior, em termos nominais, ao va-
lor de R$ 228,11 milhões contabiliza-
do no ano de 2020.

A rentabilidade do Patrimônio Lí-
quido pode ser considerada elevada e 
foi de 33,42% em 2021, quando com-
parada ao exercício anterior.  O PL da 
empresa somou R$ 1.221,60 milhões 
e os Ativos Totais R$ 2.939,60.  É bas-
tante salutar o baixo nível de compro-
metimento patrimonial e a empresa 
praticamente não possui emprésti-
mos ou financiamentos bancários, 
apenas possui debêntures emitidas 
que totalizam R$ 1.035 milões – para 

uma posição de caixa e equivalentes/
títulos e valores mobiliários de R$ 476 
milhões. O EBITDA da empresa atin-
giu R$ 682,158 milhões – superior em 
57,84% ao apurado anteriormente.

A GASMIG – Cia. de Gás de Minas 
Gerais é uma sociedade anônima de 
capital fechado, com sede em Belo 
Horizonte, concessionária de servi-
ço público de gás canalizado, tendo 
como acionistas a CEMIG – Cia. Ener-
gética de Minas Gerais e o Município 
de Belo Horizonte. Tem por objetivo 
a aquisição, armazenamento, trans-
porte, transmissão, distribuição e co-
mercialização de gás combustível ou 
de subprodutos, diretamente ou por 
meio de terceiros.

Os principais destaques da em-
presa em 2021 foram: aumento de 
16% no volume de gás natural for-
necido aos clientes residenciais, com 
distribuição para 69.912 unidades 

consumidoras e investimento de R$ 
43,5 milhões para a construção de 
50,9 km de extensão de gasodutos 
na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH), Vale do Aço, Manti-
queira e Sul de Minas.

No Estado de Minas Gerais, a rede 
de distribuição de gás natural da 
GASMIG é de 1.479 quilômetros, pro-
vendo atendimento a 43 municípios 
que, juntos, representam aproxima-
damente, metade do Produto Interno 
Bruto (PIB) mineiro. Em 2021, foi al-
cançada a marca de 71.236 clientes.

Comparativamente com as demais 
distribuidoras, a GASMIG é a 7ª maior 
concessionária de gás natural em ter-
mos de volume vendido, respondendo 
por 5% de todo o gás natural distribu-
ído no Brasil (dados do Ministério de 
Minas e Energia - Boletim mensal de 
acompanhamento da indústria de gás 
natural de dezembro/2021)
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Hospital Mater Dei dobra 
o lucro em 2021

O tradicional Hospital Mater Dei 
S.A., uma sociedade anônima de ca-
pital aberto com sede em Belo Hori-
zonte – MG registrou, em 2021, um 
lucro líquido de R$ 144,919 milhões 
– superior, em termos nominais, a 
99,5% ao apresentado no exercício 
anterior. A Receita de Serviços Hos-
pitalares somou R$ 964,635 milhões 
– o que corresponde a uma elevação 
de 34,38% nominais, quando compa-
rado ao ano de 2020.

Fundada em 1980, a companhia 
opera a maior rede de hospitais pri-
vados do estado de Minas Gerais, 
compreendendo três unidades hos-
pitalares, sendo duas localizadas 
na cidade de Belo Horizonte e uma 
outra na divisa entre Betim e Con-
tagem. Adicionalmente, construiu a 
primeira unidade hospitalar fora de 

Minas Gerais, localizada na cidade de 
Salvador-Bahia e que iniciou as suas 
atividades no início deste ano.  Em 
2020, as unidades operacionais acu-
mularam uma capacidade instalada 
de 1.081 leitos que foi acrescida por 
outros 367 leitos resultantes da nova 
unidade de Salvador.

Desde o IPO (abertura do capi-
tal em bolsa de valores) em abril de 
2021, o Mater Dei em menos de um 
ano efetuou 6 aquisições de empresas 
– sendo cinco delas instituições hos-
pitalares e uma voltada para a análise 
de dados e inteligência artificial, com 
grande aplicação em novos modelos 
de remuneração. No total, foram ad-
quiridos cerca de 1.300 novos leitos 
de capacidade, investindo aproxima-
damente R$ 2 bilhões, adicionando 
quase 1.000 leitos operacionais e 

praticamente triplicando a sua capa-
cidade de atendimento.  

O EBITDA ajustado foi de R$ 308 
milhões, praticamente o dobro do 
verificado no ano anterior. Esses nú-
meros são muito positivos e demons-
tram que a companhia está no ca-
minho certo com a sua estratégia de 
expansão, seja por via de aquisições 
ou de crescimento orgânico.

Ao final do exercício de 2021, o 
Patrimônio Líquido do Mater Dei tota-
lizou R$ 1.639,726 milhões e os Ativos 
Totais somaram R$ 3.720,51 milhões.

O Mater Dei é vencedor do 27º 
Prêmio Top of Mind – Marcas de Su-
cesso – Minas Gerais – 2022, promo-
vido por esta publicação, na Catego-
ria Hospital – BH.

XXVI RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2022



M U N D O  E M P R E S A R I A L 2 5EDIÇÃO 303 MAIO 2022
MERCADOCOMUM

Em termos nominais, o faturamento 
consolidado do Grupo Pardini cresceu 
mais de 33% e o lucro líquido aumentou 
70% em 2021

XXVI RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2022

O Grupo Pardini, uma sociedade 
anônima de capital aberto com sede 
em Belo Horizonte-MG, no consoli-
dado de suas operações registrou, 
durante o exercício de 2021, uma 
Receita Operacional Líquida de R$ 
1.985,80 milhões – o que corres-
ponde a uma expansão nominal de 
32,92% sobre o ano anterior.

No mesmo período, o Lucro Líqui-
do consolidado alcançou R$ 213,993 
milhões – equivalente a um aumento 
nominal de 69,02% quando compara-
do ao resultado apurado de 2020, de 
R$ 126,611 milhões.  A rentabilidade 
sobre o PL, em termos nominais, foi 
de 29,14%. O Patrimônio Líquido en-
cerrou o ano de 2021 em R$ 873,061 
milhões e os Ativos Totais somaram 

R$ 2.310,21 milhões. Já o EBTIDA 
cresceu 57,0% em termos nominais e 
foi de R$ 478,3 milhões – equivalente 
a uma margem de 24,1%. 

O Grupo Hermes Pardini, centro 
de medicina diagnóstica processou, 
no ano passado, 140 milhões de exa-
mes – volume 37,7% superior ao de 
2020 e corresponderam a 75% da 
capacidade do sistema.  Praticamente 
em quase todos os resultados apre-
sentados significaram recordes histó-
ricos de desempenho positivo.

A rede chegou a 163 unidades em 
todo o país no ano passado, um saldo 
significativo quando comparado ao 
número de 124 existente em 2020.   A 
expansão ocorreu tanto em decorrên-

cia da abertura de novos pontos de 
atendimento, como também pelo pro-
cesso de aquisição de outros laborató-
rios Brasil afora, tendo sido investidos 
R$ 260 milhões na aquisição de quatro 
redes – três no estado de São Paulo e 
uma no Pará. 

A empresa é um tradicional ven-
cedora do Prêmio Minas – Desempe-
nho Empresarial – Melhores e Maio-
res – MercadoComum.

O Instituto Hermes Pardini é um 
tradicional vencedor das premiações 
promovidas por esta publicação e re-
ceberá, neste ano, o 27º Prêmio Top 
of Mind – Marcas de Sucesso – Minas 
Gerais – 2022, na Categoria Laborató-
rio de Análises Clínicas.
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Unimed-BH no ranking World’s Best 
Hospitals 2022

XXVI RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2022

A Maternidade Unimed – Unidade 
Grajaú e o Hospital Unimed – Unida-
de Contorno, unidades hospitalares 
que fazem parte da Rede Própria da 
Unimed-BH, receberam um importan-
te reconhecimento internacional pela 
qualidade do trabalho desenvolvido. 
As duas unidades apareceram na lista 
dos melhores hospitais do mundo, o 
ranking World’s Best Hospitals 2022, 
da revista norte-americana Newsweek.

O Hospital Unimed-Unidade Con-
torno foi destacado pela publicação 
pelo segundo ano consecutivo e subiu 
13 posições em relação a 2021, ocu-
pando agora a 52ª colocação no Bra-
sil. Já a Maternidade Grajaú recebeu 

o destaque, pelo terceiro ano conse-
cutivo, entre os hospitais especializa-
dos avaliados. A unidade, inclusive, 
é o único serviço de saúde de Minas 
Gerais listado no ranking global da 
categoria. 

A premiação foi conduzida em 
parceria com a Statista Inc., empresa 
global de pesquisa de dados, que ava-
liou mais de 2.200 hospitais de 27 pa-
íses que se destacam pela constante 
excelência em saúde. "Vivemos anos 
desafiadores no enfrentamento da 
pandemia e receber o reconhecimen-
to pela condução que tivemos nesse 
período, com foco em todos os nossos 
públicos de relacionamento, é mui-

to bom. Compartilho esse resultado 
com cada um de nossos médicos co-
operados, cuja qualidade do trabalho 
contribui para nos posicionar como 
referência nacional e internacional, e 
com nossos colaboradores e parcei-
ros que, todos os dias, se dedicam ao 
nosso propósito de cuidar de pesso-
as”, afirmou o diretor de Serviços Pró-
prios, Múcio Diniz.

A Unimed-BH é uma das mais tra-
dicionais vencedoras do Prêmio Top of 
Mind – Marcas de Sucesso – Minas Ge-
rais, promovido anualmente por esta 
publicação e esteve, em todas as suas 
edições, sempre presente como uma 
das líderes e das mais lembradas.
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Evento: homenagem a Raimundo Mariano 
do Vale em celebração aos 20 anos do Sisbr

O Sicoob Central Crediminas, em 
realização conjunta ao Centro Coope-
rativo Sicoob, promoveu na tarde dessa 
terça-feira, 29 de março, o evento em 
comemoração aos 20 anos do Sisbr. Na 
oportunidade, os presentes puderam co-
nhecer mais sobre a história de desenvol-
vimento e evolução da plataforma de ser-
viços financeiros do Sicoob e os desafios 
enfrentados durante essas duas décadas.

O evento contou com a presença do 
Presidente do Conselho de Administra-
ção do Sicoob Central Crediminas, Geral-
do Souza, do Vice-Presidente do Conse-
lho de Administração do Sicoob Central 
Crediminas, João Noronha, do Presidente 
do Conselho de Administração do Centro 
Cooperativo Sicoob, Miguel Ferreira, do 
Presidente do Conselho de Administra-
ção do Sicoob Central Cecremge, Luiz 
Gonzaga, do Diretor-Presidente do Cen-
tro Cooperativo Sicoob, Marco Aurélio Al-
mada, e do Presidente do Sistema Ocemg 
– Sescoop, Ronaldo Scucato.

Também prestigiaram a soleni-
dade importantes representantes do 
CCS, incluindo em especial dirigentes 
e profissionais envolvidos no desen-
volvimento e gestão do Sisbr, diretoria 
executiva do Sicoob Central Credimi-
nas, dirigentes e conselheiros de co-
operativas filiadas à Central, além de 
autoridades mineiras apoiadoras do 
cooperativismo financeiro no estado.

O evento homenageou Raimundo 
Mariano do Vale, ex-Conselheiro do Si-
coob Credicampo, ex-Diretor-Gerente 
do Sicoob Central Crediminas e ex-
-Diretor Presidente do Bancoob, atual 
Banco Sicoob, por sua importante con-
tribuição para o desenvolvimento da 
ferramenta, do cooperativismo finan-
ceiro e do Sicoob. Raimundo Mariano 
é natural de Curvelo (MG) e ingressou 
no cooperativismo em 1992, tendo 
deixado um importante legado ao coo-
perativismo e ao sistema Sicoob.
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Inadimplência no Brasil: País volta a 
ultrapassar a marca de 65 milhões 
Levantamento da Serasa revela que o número de endividados 
cresceu 0,54% em fevereiro, aproximando-se de índices registrados 
no início da pandemia, quando o país viveu sob lockdown

Pela primeira vez desde o come-
ço da pandemia o volume de inadim-
plentes no Brasil ultrapassou os 65 
milhões, segundo o Mapa da Inadim-
plência e Renegociação de Dívidas 
no Brasil elaborado mensalmente 
pela Serasa. O estudo registra 65,17 
milhões de endividados em feverei-
ro, número recorde para o mês no 
comparativo dos últimos três anos: 
em 2021 o número de inadimplentes 
alcançou 61,56 milhões, em 2020 foi 
de 63,89 milhões e, em 2019, 62,17 
milhões. A Serasa só registrou índice 
acima dos 65 milhões de inadimplen-
tes no começo da pandemia, em 2020, 
nos meses de abril (65,90 milhões) e 
maio (65,23 milhões).

 
Já a soma de todas as dívidas cres-

ceu 1,03% em relação a janeiro, atin-
gindo o total de R$ 263 bilhões, valor 

mais alto registrado na série histórica 
dos últimos 3 anos.  O valor médio 
da dívida de cada brasileiro tam-
bém aumentou, alcançando agora R$ 
4.042,08, equivalente a quase quatro 
salários-mínimos.

 
Com relação aos segmentos, o 

estudo apontou que as finanças dos 
brasileiros continuam mais compro-
metidas com bancos e cartões, que 
representam 28,60% das dívidas de 
fevereiro. Em segundo lugar, apare-
cem os débitos de utilities (contas bá-
sicas como água, gás e energia) com 
uma pequena queda na representa-
tividade, ficando em 23,20%, contra 
23,70% em janeiro. Já as contas do 
varejo seguem em terceiro lugar e 
apresentam um leve crescimento, 
passando de 12,40% (janeiro) para 
12,50% (fevereiro).

Entre os inadimplentes, o maior 
número está na faixa etária dos 26 a 
40 anos (35,3%), seguida pela de 41 a 
60 anos (34,9%). Os homens (50,2%) 
devem mais do que as mulheres 
(49,8%).

 
A Serasa tem um ecossistema 

completo voltado para a melhoria da 
saúde financeira da população com 
produtos e serviços digitais que per-
mitem que o consumidor consulte 
a sua pontuação de crédito (Serasa 
Score), negocie suas dívidas (Serasa 
Limpa Nome), solicite empréstimo 
e cartões de crédito (Serasa eCred), 
monitore seus dados (Serasa Pre-
mium) e mantenha sua própria car-
teira digital para pagamento de todo 
tipo de contas e contratação de ser-
viços. Tudo isso de forma simples e 
acessível via aplicativo ou site.
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Ônibus: Preço médio de passagens 
cai até 60% no Brasil com novos 
concorrentes digitais
Levantamento CheckMyBus, plataforma de pesquisa de passagens de ônibus, mostra que 
viagens rodoviárias ficaram mais baratas em 2021, puxada por plataformas como a Buser

A inovação e a digitalização do 
mercado de viagens rodoviárias têm 
gerado efeitos positivos no bolso de 
quem usa ônibus para viajar pelo Bra-
sil. Dados da CheckMyBus, platafor-
ma de pesquisa de passagens de ôni-
bus presente em 80 países, mostram 
que as passagens ficaram até 61% 
mais baratas nos últimos dois anos.

O levantamento inédito analisou 
as rotas entre as capitais mais busca-
das no site do metabuscador de via-
gens de ônibus, comparando os anos 

completos de 2019 com 2021. São 
elas: Belo Horizonte (MG) - São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ) - São Paulo 
(SP), Curitiba (PR) - São Paulo (SP), 
Brasília (DF) - Rio de Janeiro (RJ), Sal-
vador (BA) - São Paulo (SP) e Brasília 
(DF) - São Paulo (SP).

A conclusão é de que os valores 
médios das passagens nessas linhas 
tiveram uma redução que varia de 
38% (entre a capital federal e São 
Paulo) até 61% de queda, na linha 
que liga BH à capital paulista.

A grande redução dos níveis de pre-
ços praticados nas rotas entre as princi-
pais capitais brasileiras surpreendeu a 
CheckMyBus. A avaliação é que isso se 
deve à entrada de novas empresas no 
mercado rodoviário, e também à mu-
dança no comportamento dos passa-
geiros, que têm agora acesso às ofertas 
e novas opções de transporte rodoviá-
rio graças à tecnologia.

“Nossa pesquisa tinha como obje-
tivo justamente mostrar como a con-
corrência trazida por novos modelos 
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de negócios e plataformas digitais 
tem mudado o mercado rodoviário 
brasileiro. Conseguimos provar, com 
números, que esse movimento pro-
duz efeitos substanciais”, afirma Abel 
Bessa, country manager no Brasil da 
CheckMyBus, empresa alemã presen-
te no Brasil desde 2016.

Uma das plataformas que vem 
promovendo essa revolução no mer-
cado é a Buser. Ao conectar viajantes 
a empresas de fretamento, a startup 
brasileira criou um novo modelo de 
serviço, conhecido como fretamen-
to colaborativo. Fundada em 2017, a 
plataforma de intermediação de via-
gens de ônibus triplicou sua operação 
no ano passado, e espera movimento 
semelhante em 2022. Com mais de 
6,5 milhões de clientes cadastrados, a 
Buser conta com fretadoras parceiras 
em todo o País, atendendo mais de 
650 cidades.

“A tecnologia é um caminho sem 
volta, e a concorrência sempre será 
positiva. Quando decidimos lan-
çar a Buser, uma viagem entre Rio e 
São Paulo não custava menos de R$ 

120,00 num ônibus comum. Hoje é 
um trecho que sai por até R$ 50,00 
na categoria semi-leito, em poltronas 
super confortáveis. O efeito da inova-
ção agora pode ser sentido por todo 
o mercado. Ficamos felizes de con-
tribuir com essa mudança positiva. A 
democratização sempre foi e sempre 
será a nossa missão” afirma Marcelo 
Abritta, CEO da Buser.

A CheckMyBus conta com mais de 
300 empresas de ônibus brasileiras 
cadastradas na plataforma. Para esse 
levantamento específico, foram con-
sideradas cerca de 40 empresas que 
fazem as seis linhas pesquisadas.

Na rota Salvador - São Paulo, por 
exemplo, o preço médio das passa-
gens em 2019 era de R$ 427,00. Dois 
anos depois, o valor caiu para R$ 
262,00, o que representa uma varia-
ção de 39%. Na Buser, uma viagem 
dessas chega a custar R$ 239,00 atu-
almente. Já no trecho Brasília - Rio de 
Janeiro, o preço médio das passagens 
no ano anterior à pandemia quase ba-
tia nos R$ 300,00, e passou para R$ 
173,00 em 2021. Essa mesma rota na 

Buser sai por menos de R$ 115,00, 
dependendo do dia e horário do em-
barque.

Além de atuar com o fretamento 
colaborativo, a Buser também oferece 
o serviço de marketplace, em parce-
ria com viações que atuam nas rodo-
viárias. São ofertas complementares, 
que ajudam no processo de digitali-
zação do setor. Embora a startup en-
tenda que a pressão maior venha do 
novo modelo, ambos têm um efeito 
positivo no mercado.

“A tendência da compra de pas-
sagens online, que começou no pré-
-Covid, acelerou depois da pandemia. 
Culturalmente, o guichê era muito for-
te no Brasil, mas, aos poucos, a gente 
vê isso se transformar. Tanto a criação 
de plataformas quanto a digitalização 
de pontos de vendas por marketpla-
ces ajudaram a diminuir custos e a 
melhorar a experiência do passageiro, 
que agora pode efetuar a reserva de 
forma rápida e segura, de forma até 
mais simples do que no aéreo, já que 
a exigência de documentos é menor”, 
reforça o gerente da empresa alemã.
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Financiamento de Veículos:  
Fiat lança novo programa com opção  
de recompra que facilita aquisição  
de veículo zero-quilômetro
Iniciativa traz comodidade ao cliente, com parcelas menores que um financiamento 
normal e pode utilizar seu veículo usado como entrada para comprar seu Fiat novo

Para facilitar a compra do pró-
ximo carro zero-quilômetro, a Fiat, 
líder de vendas no mercado nacio-
nal, traz mais uma novidade para os 
clientes: o programa Giro Fiat, que 
contempla benefícios como garan-
tia de recompra do usado, prazos 
adequados de pagamento e parcelas 
menores que as de um financiamento 
tradicional.

COMO O PROGRAMA  
GIRO FIAT FUNCIONA?

A iniciativa da Fiat chega com 
muitas facilidades. A entrada pode 
ser um carro usado da marca, varian-
do de 30% a 50% do valor do zero-
-quilômetro. O prazo de pagamento 
vai de 24 a 48 meses, sendo de 23, 35 
ou 47 parcelas fixas e mais uma ao 
final do contrato, que pode também 
variar de 30% a 50% do montante 
financiado.

Para efeito de comparação, as 
parcelas do plano Giro Fiat chegam 
a ser até 32% menores que um plano 
de financiamento comum.

Dependendo do prazo de finan-
ciamento escolhido, por exemplo, 36 
meses, o cliente vai pagar no Giro Fiat 
35 parcelas + uma parcela final, que 
varia de 20% a 50% do valor finan-
ciado. É no momento da quitação da 
parcela final que entra a Recompra 
Garantida. O cliente terá uma ótima 
avaliação do seu usado e, com a ven-
da desse modelo para a concessioná-

ria, vai utilizar esse valor para quitar 
a parcela final e, com a sobra, dar de 
entrada em um novo veículo Fiat ze-
ro-quilômetro, por meio de um novo 
financiamento do programa Giro Fiat. 
É como se o cliente pagasse a entrada 
uma única vez e nas próximas trocas 
utilizasse o seu próprio seminovo 
para adquirir um novíssimo Fiat.

Assim, o cliente passa a ter opções 
vantajosas para concluir o melhor ne-
gócio junto ao programa Giro Fiat. Ele 
pode usar o saldo da recompra para 
dar de entrada, na aquisição de um 
novo modelo da marca, optar por fa-
zer um upgrade de categoria na gama 
Fiat ou simplesmente quitar o finan-
ciamento e ficar com seu veículo.

“A escalada dos juros cria dificul-

dades para o cliente que busca um 
carro zero, por isso criamos o Giro 
Fiat, um plano de financiamento que 
possibilita parcelas mais baixas, com 
saldo final e a recompra garantida 
do veículo ao fim do contrato por até 
80% do valor da tabela Fipe. O que 
permite ao cliente quitar a parcela 
final e dar entrada no seu novo Fiat. 

Temos certeza que este plano se 
adapta muito bem às necessidades 
do cliente neste momento, e que vai 
impulsionar os nossos negócios”, co-
mentou Herlander Zola, Vice-Presi-
dente Sênior da Fiat para América do 
Sul (Brand e Comercial).

O programa Giro Fiat é uma par-
ceria entre Banco FIAT, rede de con-
cessionárias e a fabricante.
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Fiat é a marca mais vendida no Brasil
Stellantis encerra o trimestre na liderança dos três principais 
mercados da América do Sul: Brasil, Argentina e Chile

A Stellantis encerrou o primei-
ro trimestre do ano na liderança do 
mercado de automóveis e comerciais 
leves na América do Sul, ao ocupar 
a primeira posição nos três maiores 
mercados da região: Brasil, Argenti-
na e Chile.

A MAIS VENDIDA NO BRASI

No Brasil, a Stellantis continua à 
frente e registrou o emplacamento de 
mais de 125 mil unidades no acumu-
lado de janeiro a março, alcançando 
33,2% de participação de mercado. 
A Fiat foi a marca mais vendida pelo 
15º mês consecutivo em março e su-
perou as 79 mil unidades emplacadas 
desde o início do ano, com uma par-
ticipação de 21% nas vendas totais. 
A picape Fiat Strada continua a ser 
o veículo mais vendido no país, com 
21.693 unidades emplacadas de ja-
neiro a março. O Fiat Mobi também 
está entre os dez modelos mais ven-
didos no Brasil, com 13.326 unidades 
no acumulado do ano.

A Jeep encerrou o trimestre com 
mais de 30 mil unidades emplacadas 
e 8% de participação de mercado. Os 
modelos Jeep Compass (14.139 uni-
dades) e Renegade (11.018 unidades) 
estão entre os dez mais vendidos no 
Brasil. O Jeep Commander foi líder no 
segmento de D-SUV, com 4.886 unida-
des vendidas.

Peugeot registrou o emplacamento 
de 9.841 unidades no primeiro trimes-
tre, com 2,6% de participação, enquan-
to Citroën contabilizou 5.482 unidades 
vendidas (1,5% de market share) e Ram 
teve 392 unidades emplacadas. Carro-
-chefe da marca, a Ram 2500 Laramie 
ficou em segundo lugar no ranking dos 
veículos acima de R$ 400 mil.

FORTE CRESCIMENTO  
NA ARGENTINA

A Stellantis continua com um ritmo 
de forte crescimento na Argentina. A 
empresa acumula mais de 38 mil uni-
dades registradas de janeiro a março, o 
equivalente a 38% do mercado local. O 
destaque é a marca Fiat, com mais de 
18 mil veículos vendidos e 18,2% de 
participação de mercado, seguida pela 
Peugeot, com mais de 11 mil unidades 
emplacadas (11,2% do mercado). Ci-
troën supera as 4,6 mil unidades ven-
didas (4,6% de participação) e a Jeep 
soma mais de 3 mil veículos vendidos 
(3,4%). As marcas Ram (379 veículos 
vendidos) e DS (203 unidades) seguem 
firmes no mercado premium.

Entre os dez veículos mais vendi-
dos na Argentina no trimestre, três são 
da Stellantis: Fiat Cronos continua a ser 
o mais vendido no país, com mais de 
14 mil unidades emplacadas, seguido 
no pódium por Peugeot 208, que soma 
cerca de 7,3 mil unidades vendidas.

Dentro do ranking entre os três 
mais vendidos do segmento de SUV, 
dois produtos ganharam destaque: o 

Citroën C4 Cactus, com mais de 2,5 mil 
unidades comercializadas, e o Jeep Re-
negade com mais de 2,4 unidades.

MANTENDO A LIDERANÇA  
NO CHILE

A Stellantis lidera o mercado do 
Chile no trimestre com 12.546 veícu-
los emplacados e uma participação de 
11,4% nas vendas totais naquele país. A 
marca Peugeot registrou mais de 6 mil 
veículos vendidos (5,5% do mercado), 
enquanto a Citroën superou as 2 mil 
unidades (1,83%) e a Ram contabilizou 
mais de 1,6 mil unidades (1,46%). As 
demais marcas da Stellantis tiveram o 
seguinte desempenho: Opel, 1.342 uni-
dades; Jeep, 1.056 veículos; Fiat, 331; 
DS, 93 unidades (quinta posição entre 
as marcas premium mais vendidas).

A Stellantis N.V. (NYSE / MTA 
/ Euronext Paris: STLA) é uma das 
principais fabricantes de automóveis 
e fornecedoras de mobilidade do 
mundo. As marcas do grupo incluem 
Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, 
Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, 
Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, 
Vauxhall, Free2move e Leasys.
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MEI’s no Brasil: número bate recorde e 
mostra importância de apoio especializado
Modalidade cresce ano após ano, mas requer consultoria permanente 
para garantir a sobrevivência dos negócios

Um levantamento feito pelo Se-
brae em conjunto com a Receita Fe-
deral mostrou que, em 2021, o Brasil 
registrou o recorde de que 80% das 
novas empresas abertas no país fo-
ram na modalidade de microempre-
endedores individuais (MEI’s). Nesse 
período, quase 4 milhões de MEI’s 
foram abertas, mostrando um forte 
movimento de formalização de ativi-
dades, que, como consequência, ga-
rante benefícios e direitos sob custo 
reduzido e simplificação tributária.

O microempreendedorismo in-
dividual se consolidou no Brasil e 
mostra forte impacto na economia, 
representando 27% do Produto In-
terno Bruto (PIB) nacional, de acor-
do com o Sebrae. Esse papel é fun-
damental na recuperação econômica 
do país, e vem sendo incentivado por 
medidas de estímulo que pretendem 
aumentar essa participação na pro-
dução de riquezas.

Uma delas é o Programa de Sim-
plificação do Microcrédito Digital 
para Empreendedores (SIM Digital), 
arma do governo para atender a cer-
ca de 4,5 milhões de pessoas físicas 
e microempreendedores individuais 
(MEI’s) mediante a destinação de 
R$ 3 bilhões em recursos do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). É a comprovação de que o 
setor é visto como um dos principais 
meios para a geração de empregos e 
movimentação econômica.

A realidade, porém, mostra que 
não são todos que estão preparados 
para encabeçar um negócio. O setor de 
MEI’s é o que mais apresenta morta-
lidade de negócios no prazo de cinco 
anos, com índice de encerramento de 

29%, segundo pesquisa de 2020 do 
Sebrae. Em termos de comparação, as 
microempresas têm índice de mortali-
dade em cinco anos de 21,6%, e as em-
presas de pequeno porte, 17%.

“O apoio de um profissional da 
contabilidade é fator de vida ou mor-
te para esse tipo de negócio”, analisa 
Haroldo Santos Filho, conselheiro 
do Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC). “Com seus conhecimentos 
especializados, o contador oferece 
um apoio ao MEI que vai desde as 
orientações básicas sobre as obriga-
ções tributárias, passando pelo apoio 

à gestão administrativa, indo até a 
análise sobre questões trabalhistas 
na contratação de funcionários e o 
diagnóstico sobre a saúde financeira 
da empresa”, completa.

Apesar de não ser obrigatório, 
para esta modalidade de empreende-
dorismo, o suporte contábil é crucial 
em diversas situações que, via de re-
gra, causam dúvidas em quem inicia 
um empreendimento. “As dúvidas são 
comuns. Começa já na abertura e regu-
larização do MEI. E elas fazem parte do 
dia a dia do microempreendedor, pois 

ele sabe bem como cuidar do seu tra-
balho, mas desconhece as obrigações 
e os meios pelos quais emite notas fis-
cais, registra a declaração anual à Re-
ceita Federal, apura os lucros e custos 
de sua atividade, entre outras respon-
sabilidades”, diz Santos Filho.

A atuação do contador auxilia o 
MEI também nas questões trabalhis-
tas, quando contrata um funcionário, 
além de analisar a longevidade do ne-
gócio: ele tem conhecimentos técni-
cos apurados que podem demonstrar 
ao MEI se sua empresa está lhe ofe-
recendo o retorno financeiro espera-
do. “Caso o MEI não esteja obtendo o 
lucro que buscava, ele terá condições 
de avaliar como aprimorar a gestão, 
reduzindo custos e aumentando a 
receita. Na situação oposta, é o con-
tador que orientará o gestor sobre a 
necessidade de alteração do regime 
de tributação para lhe permitir ex-
pansão das atividades”.

Por fim, um ponto importante res-
saltado por Haroldo é em relação ao 
fato de que os microempreendedores 
individuais devem entender que sua 
condição é transitória, ou seja, ele 
deve encarar o seu negócio como algo 
em desenvolvimento, em crescimento. 
E, se preparar para subir de “catego-
ria”, ganhando experiência, com gra-
dativo aumento de faturamento é algo 
que exige acompanhamento profissio-
nal a este empreendedor, e o melhor 
profissional para fazer isso, sem dúvi-
da, é o contador. É ele que, muito além 
de manter a empresa em dia com suas 
obrigações tributárias e trabalhistas, é 
quem pode reverter um triste cenário 
e favorecer não somente os MEI’s, mas 
toda a economia do país.

Apex Conteúdo Estratégico
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EVENTOS EMPRESARIAIS

Unimed-BH realiza cerimônia de posse 
da nova diretoria e conselhos 
Evento contou com a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
além de outras autoridades da área médica e cooperativista 

A Unimed-BH realizou nesta quarta-
-feira, dia 27 de abril, a cerimônia de 
posse da diretoria e dos novos Conse-
lhos que estarão à frente da Cooperati-
va nos próximos anos. O evento contou 
com a presença de autoridades políticas, 
entidades e parceiros. O Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, prestigiou a 
cerimônia que reuniu cerca de 300 con-
vidados na sede da cooperativa. 

O médico cooperado, Frederico Pe-
ret, assume como diretor-presidente 
e irá liderar a Cooperativa pelos próxi-
mos quatro anos. Ao seu lado na gestão 
estarão os médicos cooperados Eudes 

Arantes Magalhães, Garibalde Mortoza 
Júnior, Geraldo Teixeira Botrel e Maria 
das Mercês Quintão Froés. 

Frederico Peret destacou que a Uni-
med-BH está vivendo um dos melhores 
momentos da sua história e reforçou o 
seu compromisso com uma gestão sus-
tentável e inovadora. “Juntos, todos nós 
- médicos cooperados, colaboradores e 
parceiros - vamos continuar comparti-
lhando o nosso propósito de cuidar da 
saúde, oferecendo sempre a melhor as-
sistência aos nossos clientes e, ao mesmo 
tempo, gerando valor para a sociedade 
- conscientes do tamanho da nossa res-

ponsabilidade no contexto social, am-
biental e econômico, afirma Frederico. 

O evento contou com a presença 
de autoridades como a atual secretária 
municipal de Saúde de Belo Horizonte, 
Cláudia Navarro, e do vice-prefeito de 
Contagem, Ricardo Faria, além de re-
presentantes de entidades e empresas 
como Conselho Regional de Medicina, 
Ocemg, Associação Médica de Minas 
Gerais, Federação Nacional das Coope-
rativas Médicas, Central dos Hospitais 
de Minas Gerais, Sindicato dos Médi-
cos de Minas Gerais, Seguros Unimed, 
Feluma e Credicom. 

Diretoria Executiva - Eudes Arantes Magalhães, Mercês Fróes, Garibalde Mortosa, Frederico Amedee Peret e Geraldo Teixeira Botrel.

Fotos: Davi Martins
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Discurso do ex-presidente Samuel Flam

Discurso do novo presidente Frederico Peret

Membros do Comitê Eleitoral e Diretoria Executiva Eleita

Discurso do ministro Marcelo Queiroga

Descerramento de placa em homenagem 
aos ex-diretores executivos

Membros do Conselho de Administração

Fotos: Davi Martins
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Liv Braga de Paula, Rafael Braga e o presidente Frederico Peret

A diretora Mercês Froés com José Afonso Bicalho,  
Bernado e Adriano Bicalho

Discurso de Cel. Guedes, representante do governo de Minas

Mariza Lages, Helayne Santos, Kenia Macedo, Lea Cristina, 
Silvana Teotônio, Flávia Robeson, Ana Adalgisa Borges

Inês Rabelo, Rute Assis, Túlio Ferreira, Simone Moreira 
e Luiz Fernando

Discurso de Ronaldo Scucato, presidente das OCEMG

Fotos: Davi Martins
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Frederico Peret, ministro Marcelo Queiroga e Samuel Flam

Helton Freitas e Marilurdes Freitas

Os presidentes Samuel Flam e Frederico Peret

Geraldo Botrel e Eliane Nonaka

Samuel Flam e equipe

Sonia Vidigal e Garibalde Mortoza Junior

Fotos: Davi Martins
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27ª EDIÇÃO | MARCAS DE SUCESSO | MERCADOCOMUM | MINAS GERAIS 

Os vencedores do  
Top of Mind 2022

MercadoComum está anunciando 
os vencedores do 27º Prêmio Top of 
Mind – Marcas de Sucesso – Minas 
Gerais – 2022, que será realizado 
às 18:30 horas do dia 28 de junho, 
no Espaço Institucional da ACMinas 
– Associação Comercial e Empresa-
rial de Minas, seguido de Coquetel 
de Confraternização aos partici-
pantes. MercadoComum circulará, 
no mês de julho, com uma edição 
especial impressa e eletrônica, alu-
siva ao evento e a seus vencedores.

A premiação, que neste ano com-
pleta 27 anos, reconhece as Marcas 
de Sucesso de Minas Gerais, esco-
lhidas por critérios eminentemente 
técnicos através de pesquisa de opi-
nião, encomendada com exclusivida-

de, por MercadoComum, ao Instituto 
OLHAR – Pesquisa e Informação Es-
tratégica. 

A pesquisa foi realizada durante 
o período de 07 a 28 de março de 
2022 e contou com 1.518 entrevistas 
(1.113 no interior do estado e 405 na 
capital) nos 30 maiores municípios 
de Minas Gerais que, juntos, detêm 
mais de 50% da população total e do 
consumo estadual, de acordo com le-
vantamento efetuado pelo IPC-Maps. 
Foram consideradas apenas as res-
postas espontâneas dos entrevista-
dos e a relação das marcas vencedo-
ras encontra-se a seguir.

As empresas vencedoras que 
veicularem publicidades na edição 

especial de MercadoComum que 
circulará em julho e que participa-
rão da solenidade de premiação re-
ceberão uma certificação com a sua 
respectiva classificação, um troféu 
especialmente preparado em aço 
inox estilizado, a íntegra da pesqui-
sa realizada, além de um descritivo 
institucional da empresa nas edições 
especiais, bem como, convites indi-
vidualizados para a solenidade de 
premiação.

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 
e, para esse fim, já estão classificadas 
as seguintes Marcas: 

Premiação será no dia 28 de junho – às 18:30 horas, no Espaço 
Institucional da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas – 

em Belo Horizonte – seguida de Coquetel de Confraternização
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METODOLOGIA
Foram realizadas, no total, 

1.518 entrevistas. A amostra 
foi desenhada proporcional-
mente à população residente 
nos municípios selecionados, 
considerando-se o sexo e a 
faixa etária, a partir de dados 
disponibilizados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). Tornou-
-se desnecessário aplicar 
qualquer tipo de peso, dado 
que os perfis coletados cor-
responderam ao planejamen-
to amostral.

A margem de erro máxi-
ma estimada é de 2,5 pontos 
percentuais considerando os 
resultados obtidos para o to-
tal da amostra. O intervalo de 
confiança é de 95%, o que sig-
nifica que há probabilidade de 
95% de os resultados dessa 
pesquisa retratarem, com fi-
dedignidade, o momento atu-
al, considerando a respectiva 
margem de erro.

Café 3 Corações; Colchões Orto-
bom; Drogaria Araujo; Leite Itam-
bé; Livraria Leitura; Supermerca-
dos BH; Tintas Suvinil; Aparelho 
Celular Samsung; Unimed-BH; Uni-
med-Federação MG.

As edições especiais impressa e 
eletrônica conterão o descritivo da 
pesquisa e sua metodologia, além de 
matérias jornalísticas específicas so-
bre as empresas vencedoras, desta-
cando-se a importância e o relevante 
papel exercido 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 empre-
sas para o Estado e de amplificar os 
negócios daquelas aqui já presentes. 
As edições eletrônicas em PDF de 
MercadoComum são encaminhadas 

diretamente, via e-mail, a um públi-
co superior a 100 mil formadores de 
opinião em Minas e em todo o país 
e, as suas páginas na internet, estão 
sendo acessadas e visualizadas por 
cerca de 1,4 milhão de pessoas men-
salmente.

Este 27º Prêmio Top of Mind – 
MercadoComum – Marcas de Suces-

so – Minas Gerais - 2022 já conta, 
inicialmente, com os apoios especiais 
da ACMinas – Associação Comercial e 
Empresarial de Minas; ASSEMG-As-
sociação dos Economistas de Minas 
Gerais; Drogaria Araujo; Fórum JK de 
Desenvolvimento Econômico; Minas-
Part- Desenvolvimento Empresarial e 
Econômico Ltda.; Supermercados BH 
e Unimed-BH.
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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 
indivíduo se lembra primeiro a res-
peito de qualquer coisa, espontanea-
mente e sem nenhum tipo de estímu-
lo. Cada consumidor tem preferências 
e marcas enraizadas em seu pensa-
mento. Dessa forma, a metodologia 
Top of Mind é utilizada para medir o 
que é mais lembrado por determina-
da parcela da população – a partir das 
respostas dadas, temos as marcas e 
empresas 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 entrevistadores também não 

realizaram nenhum tipo de expli-
cação nem apresentaram exemplos 
sobre determinado segmento ou 
categoria durante a aplicação do 
questionário, caso o respondente 
apresentasse dúvida. Se não viesse 
nenhuma marca na cabeça do res-
pondente ou se ele não soubesse o 
significado de determinada catego-
ria, 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 
conjunto de categorias a serem per-
guntadas, e também oferecer ao pú-
blico 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 ca-
beça, quando se fala em... (por exem-
plo, leite, cerveja, etc.)?”. 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 que a garantir que o 
resultado 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

35.826 

1.514 

entrevistas 
realizadas

Segmentos 
pesquisados

2.362 
Marcas premiadas 

em diversas 
categorias

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

Durante os 27 anos anteriores deste estudo foram:
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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 apenas 
durante a solenidade de premiação do 
27º Top of Mind – MercadoComum 
– Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 
2022, no dia 28 de junho, na ACMinas. 

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 sole-
nidade 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 
apenas destacadas aquelas que conquis-
taram 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.

CATEGORIA LIDERANÇA – Sig-
nifica não ter a marca obtido mais de 
50% das respostas válidas e espontâ-
neas dos entrevistados, de um deter-
minado segmento. No entanto, o per-
centual de respostas obtido confere 
a ela a liderança daquele segmento. 

A margem de erro prevista de 2,5% 
é também considerada e pode haver 
mais de uma marca vencedora, confi-
gurando-se nesta situação, a existên-
cia de empate técnico. A premiação 
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 determina-
do segmento. No entanto, o percen-
tual de respostas não foi o suficiente 
para conferir a ela a liderança ou a ex-
celência desse segmento. A margem 
de erro prevista é de 2,5% e pode 
haver mais de uma marca nessa con-
dição, considerando-se a existência 
de empate técnico. A premiação deste 
ano constatou a existência de 15 mar-
cas vencedoras nesta Categoria.

SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO

SETORES ECONÔMICOS PESQUISADOS:
1. ALIMENTOS E BEBIDAS
     10 ÍTENS

3. HIGIENE E SAÚDE
     7 ÍTENS

4. OUTROS
     9 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

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

Aparelho de Telefone Celular
Caminhão
Carro Nacional 
Companhia Aérea (Nacional)
Empresa Mineira
Empresa de Transporte  
de Valores e de Segurança
Hotel – BH
Operadora de Telefonia 
/Telefônica
Posto de Combustível

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)
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AS MARCAS CAMPEÃS DE MINAS GERAIS – 2022
ORDEM ALFABÉTICA
Marca  Segmento Categoria

3 Corações  Café  Excelência

Araujo  Drogaria  Excelência

Araujo  Site de Medicamentos  Liderança

Azul   Cia. Aérea Nacional  Liderança*

Bem Brasil  Batata Indust. e Congelada  Liderança

BH   Shopping Center  Liderança

Braunas  Tijolos  Excelência 

BR Petrobras  Posto de Combustível  Liderança*

Caixa   Banco  Liderança*

Camil   Arroz  Expressão*

Casas Bahia  Loja Prod. Eletrodomésticos  Liderança

CEMIG  Empresa Mineira  Liderança

C & A   Loja de Roupas  Expressão

Colgate  Produto de Higiene Pessoal  Expressão

Elmo   Loja de Calçados  Expressão

Fiat   Carro Nacional  Liderança

Friboi   Carne  Excelência

Gol   Cia. Aérea  Liderança*

Hermes Pardini  Lab. de Análises Clínicas  Excelência

Ibis   Hotel  Liderança*

Ipiranga  Posto de Combustíveis  Liderança*

Itambé  Leite  Liderança

Itaú   Banco  Liderança*

Johnnie Walker  Whisky  Liderança

Latam   Cia. Aérea  Expressão

Leitura  Livraria/Papelaria  Excelência

Magazine Luzia  Loja Prod. Eletrodomésticos  Expressão

Mastercard  Cartão de Crédito  Liderança*

Mater Dei  Hospital  Liderança*

Marca  Segmento Categoria

Mercado Livre  Site de Compras  Liderança

Mercedes Benz  Caminhão  Liderança 

Minas Shopping  Shopping Center  Expressão

Oi   Operadora Telefônica  Expressão

Omo   Produto de Limp. Doméstica  Expressão

Ortobom  Colchão  Excelência 

Ouro Minas  Hotel  Liderança*

Porto Alegre  Queijo  Expressão

Prato Fino  Arroz  Liderança 

Prosegur  Transp. Valores e Segurança  Liderança

Salinas  Cachaça  Liderança

Santa Amália  Macarrão/Massas - Interior Liderança 

Shell   Posto de Combustíveis  Liderança*

Shopee  Site de Compras Expressão

Supermercados BH  Supermercado (BH) Excelência

Supermercados BH Supermercado (Interior) Liderança

Samsung  Aparelho Telef. Celular  Excelência

Suvinil  Tinta de Parede  Excelência

TIM   Operadora Telefônica  Expressão*

Unimed-BH  Hospital  Liderança*

Unimed-BH  Plano de Saúde – BH  Excelência

Unimed-Fed. MG  Plano de Saúde – Interior Excelência

Ypê   Produto de Limp. Doméstica  Liderança*

Vasconcelos  Arroz  Expressão*

Vasconcelos  Feijão  Expressão

Veja   Produto de Limp. Doméstica  Liderança*

Vilma   Macarrão/Massas – BH  Liderança

Visa   Cartão de Crédito  Liderança

Vivo   Operadora Telefônica  Liderança
*Empate Técnico
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O S  M A I S  F A M O S O S  D A  I N T E R N E T  N O  B R A S I L

Os mais famosos da 
internet no Brasil
As 30 pessoas que mais faturam na Internet no Brasil 

O Brasil é considerado um dos pa-
íses mais conectados do mundo. Exis-
tem mais smartphones do que pesso-
as e o acesso às redes sociais chegou 
a todas as classes sociais. Nos últimos 
anos, diversos segmentos bombaram 
dentro da rede e criaram celebrida-
des brasileiras de uma maneira que 
antes, só era possível com a televisão 
e, talvez, com o esporte. 

Mas, desde a ascensão da internet 
para cá, verdadeiros impérios foram 
criados a partir da ideia de pessoas 
que decidiram usar sua própria cria-
tividade, na maioria das vezes jovens 
com pouquíssimos recursos que deci-
diram apostar na criação de conteúdo 
e cresceram dentro de plataformas, 
como Instagram, Youtube e TikTok. 

Cada rede social bombada tem sua 
elite de criadores e que, geralmente, 

faturam dezenas de milhares de reais 
e até dólares com a criação de conte-
údos que muitas vezes não custam 
nada. O que o público espera desses 
influenciadores são eles mesmos, com 
suas opiniões, aprendizados, conheci-
mentos e diversos outros tipos de con-
teúdo de acordo com cada segmento. 

Os segmentos são os mais varia-
dos. Existem as chamadas “Bloguei-
ras’’, como são definidas as influen-
ciadoras de moda e beleza e que hoje, 
além de fazerem campanhas para 
todo tipo de marca, lucram milhões 
lançando suas próprias linhas de rou-
pas, maquiagem, produtos para cabe-
lo e até vitaminas. Os Influenciadores 
“Fitness’’ também são outro segmen-
to forte, geralmente conseguem con-
tratos com as maiores marcas de 
roupa esportiva, tênis, acessórios, su-
plementos, aplicativos e etc. 

Para quem procura uma nova pro-
fissão ou até mesmo novas perspec-
tivas financeiras, a internet também 
virou o lugar certo. Os influenciadores 
de finanças estão crescendo e levando 
milhares de pessoas junto. Existe uma 
elite de influenciadores de finanças 
formada por profissionais de diversos 
setores que criam conteúdos educa-
cionais de qualidade. Este pessoal tem 
gerado um grande impacto no país e 
permitido que muitas pessoas se inte-
ressem pelo mercado financeiro. Refle-
xo disso são os dados da B3, Bolsa de 
Valores de SP, que aponta que o Brasil 
bateu o recorde de 5 milhões de investi-
dores ativos, em janeiro deste ano.

Seja vendendo cosméticos, rou-
pas, perfumes ou cursos, os influen-
ciadores têm faturado cada vez mais 
e criaram verdadeiros impérios, além 
de marcas valiosíssimas e público fiel. 
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Pesquisa nesse sentido foi rea-
lizada com dados coletados a partir 
de rankings de vendas, notícias de 
portais renomados, dados fornecidos 
por empresas e estimativas a partir 
dos números de visualizações no You-
tube, campanhas em redes sociais e 
dados de plataformas de vendas de 
curso para listar os influenciadores 
mais ricos do Brasil. 

Personalidades como Anitta, 
Neymar e pessoas que ficaram fa-
mosas em reality-shows, música ou 
outro segmento, embora sejam ex-
tremamente relevantes dentro da in-
ternet, não foram considerados por 
esta lista. A lista é exclusivamente de 
influenciadores, que iniciaram suas 
carreiras com criação de conteúdo 
e a partir daí construíram seus pró-
prios impérios.

A seguir, os influenciadores que 
mais faturam no Brasil e alguns 
exemplos de suas apresentações:

BOCA ROSA

Antes de ficar ainda mais famosa 
no BBB20, Bianca Andrade já faturava 
mais de um milhão de reais por mês 
com publicidades e visualizações no 
Youtube. Ela já tinha sua marca de 
produtos para cabelo e, também, de 
maquiagem. Seus produtos têm fatu-
ramento anual estimado em cerca de 
120 milhões de reais. 

https://youtu.be/nHl9cRocP_0

BRUNO PERINI

Bruno começou a fazer vídeos 
para o Youtube em 2013, começou a 
investir aos 17 anos e fez seu primei-
ro milhão de reais aos 29 anos. Conci-
liou suas habilidades em investimen-
tos com o talento para comunicação e 
passou a lucrar tanto com suas opera-
ções no mercado financeiro, bitcoins 
quanto com seu canal no Youtube e 
seus cursos virtuais. 

https://youtu.be/PoS3UoiazIs

CAMILA COELHO

Ex-maquiadora de lojas de cos-
méticos nos Estados Unidos, Camila 
é “blogueira’’ brasileira com carreira 
internacional. Ela é contratada por 
marcas nacionais e internacionais, 
para campanhas brasileiras e ameri-
canas, com cachê que gira em torno 
de R$ 170 mil reais por uma posta-
gem nas redes sociais. Camila tam-
bém tem sua linha de cosméticos, 
roupas e também lança diversos pro-
dutos com sua assinatura para outras 
marcas. 

https://youtu.be/zB4EeEG-hko

CAMILA COUTINHO

Uma das primeiras blogueiras de 
moda do Brasil, Camila Coutinho con-
quistou o mundo com seu “Garotas 
Estúpidas’’ que se tornou um reno-
mado portal de moda com redação, 
equipe comercial e diversos contratos 
de 6 e até 7 dígitos que lhe renderam 
uma grande fortuna e uma posição 
entre as influenciadoras mais ricas 
do país. Ao longo dos anos se reno-
vou, foi para o Youtube, bombou no 
Instagram, fechou contratos com as 
maiores empresas de varejo, lançou 
cosméticos, sapatos, roupas, livros e 
se mantém entre as influenciadoras 
mais rentáveis, principalmente para 
marcas de luxo. 

https://youtu.be/CQcvXlZbW7k

CAMILA LOURES

Com 14 milhões de inscritos, Ca-
mila fatura cerca de R$ 500 mil por 
mês apenas com o Youtube. Ela tam-
bém faz campanhas para marcas e 
fatura com licenciamentos. Recente-
mente, ela comprou uma mansão de 
14 milhões de reais em São Paulo, 
apenas mais uma em sua lista pro-
priedades que conta com outras 3 
mansões e 10 fazendas.

https://youtu.be/LqPdI2oDEWs

CARLINHOS MAIA

A simplicidade da vida de um 
jovem do sertão brasileiro colocou 
Carlinhos Maia em lista das pesso-
as mais seguidas do Instagram no 
mundo. Ele tem cerca de 2 milhões 
de inscritos no Youtube, mas bomba 
mesmo é no Instagram, onde man-
tém 24 milhões de seguidores. Hoje 
em dia, Carlinhos fatura alto com 
campanhas e, também, com seus 
próprios negócios. Ele é dono de 
uma rede de lanchonetes com mais 
de cem lojas no país, acabou de fun-
dar seu próprio banco ‘’Gira Bank’’ e 
também tem contratos de publicida-
de e licenciamentos. Para fundar seu 
banco, ele investiu cerca de 170 mi-
lhões de reais. 

https://youtu.be/3ZCMMmer0ko

CARLOS MAGNO

Carlos é um dos principais in-
fluenciadores do setor de investi-
mentos e fatura alto com conteúdos 
educacionais. Sua mentoria “MVI’’ é 
uma das mais concorridas do Brasil 
devido à grande popularidade que 
alcançou na internet. Como inves-
tidor, Carlos fatura com seus conte-
údos, investe seus lucros em bolsas 
de valores do Brasil, Estados Uni-
dos e Criptomoedas e está criando 
assim um patrimônio que chegou a 
20 milhões de reais no ano passado. 
Carlos vem de família humilde, seu 
patrimônio foi criado do zero e criou 
conteúdos educacionais e uma das 
mentorias mais concorridas do país, 
onde ele se tornou um dos influen-
ciadores mais ricos. 

https://youtu.be/eGFa3L-WVms

CHRISTIAN FIGUEIREDO

Com cerca de 7 milhões de inscri-
tos, estima-se que Christian Figuei-
redo fature cerca de R$ 350 mil reais 
por mês com seu canal no Youtube. 

https://youtu.be/a1A00aba6ZM

O S  M A I S  F A M O S O S  D A  I N T E R N E T  N O  B R A S I L
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FELIPE CASTANHARI

Felipe criou seu canal “Nostalgia’’ 
em 2008 e, em 2016, ele já figurava na 
lista da Forbes de Youtubers que mais 
faturam. De acordo com dados da in-
ternet, com mais de um bilhão de vi-
sualizações em seus vídeos, Felipe fa-
tura entre 300 e 600 mil dólares por 
mês, apenas na plataforma de vídeos.

 
https://youtu.be/Nd0I4VmvP4M
https://youtu.be/q7E4XrfGGnE

FELIPE NETO

Com cerca de 43 milhões de inscri-
tos no Youtube, Felipe já foi considera-
do uma das 100 pessoas mais influen-
tes do mundo. Começou no Youtube e 
hoje é CEO de um grupo que comanda 
várias empresas. Felipe fatura cerca de 
R$ 65 milhões por ano. 

https://youtu.be/8rryYUrmeZc

FLAVIA PAVANELLI

Antes de ser atriz no SBT, Flavia 
Pavanelli já bombava nas redes so-
ciais e no Youtube, onde mantém 5 
milhões de inscritos. Suas postagens 
nas redes sociais custam em média 
R$ 100 mil reais.  

https://youtu.be/ejaqjLL8WCU

GESSICA KAYANE

Por seu bom humor, Gkay sempre 
foi encorajada por amigos a fazer víde-
os para a internet. Ela tem 1,6 milhões 
de inscritos no Youtube e bombou 
mais ainda no Instagram e TikTok. Fe-
chou contratos com a Netflix, Amazon, 
Globo e também criou a famosa marca 
‘’Farofa da Gkay’’ que se tornou um fes-
tival entre famosos e um dos eventos 
mais comentados na internet durante 
todo o ano de 2021. Hoje em dia ela 
cobra cerca de R$ 40 mil por um story 
no Instagram e as campanhas podem 
chegar a mais de um milhão de reais. 

https://youtu.be/Q2Fm81MhkSM

GUSTAVO CERBASI

Desde muito jovem, Gustavo já 
investia na bolsa. Ele é Mestre em 
Finanças (USP) e graduado em Ad-
ministração Pública (FGV-SP), con-
sultor, professor, palestrante e autor 
de 16 livros com mais de 3 milhões 
de exemplares vendidos, entre eles o 
best-seller “Casais Inteligentes Enri-
quecem Juntos”, que deu origem aos 
filmes da franquia “Até que a Sorte 
nos Separe”, a primeira trilogia da his-
tória do cinema brasileiro. Em 2016, 
criou seu canal no Youtube e passou 
a crescer nas redes sociais. Atualmen-
te, com 1,4 milhões de seguidores no 
Instagram, ele tem alguns dos cursos 
de finanças mais comprados do Brasil 
e fatura tanto com seus cursos quanto 
com palestras e seus investimentos. 

https://youtu.be/RX_SkeU8B8k
https://youtu.be/aPn3ZVTtEtI

JADE PICON 

Antes de entrar no Big Brother 
Brasil, Jade já era uma das mais im-
portantes e mais rentáveis influencia-
doras do Brasil. Em 2021 seu cachê 
para publicidade no Instagram girava 
em torno de 250 e 300 mil reais. 

https://youtu.be/NddeMu-WUME

KÉFERA

Em 2015 Kéfera já faturava cerca 
de R$ 400 mil por mês com seu ca-
nal do Youtube. De lá pra cá foram 
contratos com marcas de todo tipo, 
produtos com seu nome, turnês bem 
sucedidas em teatros, contratos com 
a Netflix e com a Rede Globo. No ano 
passado, Kéfera deu ‘’Adeus’’ ao seu 
canal “Cinco Minutos’’ e passou a 
trabalhar em outros projetos, mas 
seus vídeos seguem rendendo mi-
lhares de visualizações. Por todo o 
tempo que lucrou milhares de reais 
no Youtube, Kéfera é uma das youtu-
bers mais ricas do Brasil e, mesmo 
após abandonar o próprio canal, seu 
faturamento só aumentou. Para uma 

marca contratá-la, atualmente, é pre-
ciso pagar cerca de cem mil reais por 
uma única postagem. 

https://youtu.be/npuRUrzacwg

LEO PICON

Leo faz conteúdos para internet 
há mais de 10 anos. Foi eleito homem 
do ano de 2018 pela Revista GQ e faz 
parte da Lista Under 30 da Revista 
Forbes. Já trabalhou para as maiores 
marcas nacionais e internacionais 
e atua em várias frentes diferentes 
como empreendedor, artista, diretor 
criativo e palestrante. É empresário 
bem sucedido com empresas como a 
marca de roupas Approve, a casa no-
turna Galleria, hamburgueria, boate, 
produtora entre outros negócios. É 
conhecido por falar o que pensa e 
por promover apenas marcas que ele 
consome e, dessa maneira, possui 
contratos com algumas das maiores 
empresas do mundo. 

https://youtu.be/kO4eCdGSXIA

LUKAS MARQUES E  
DANIEL MOLO  
(VC SABIA)

Lukas e Daniel criaram juntos o 
canal “Vc Sabia?’’ e conforme a Social 
Blade, instituição internacional que 
mede o faturamento dos canais de 
acordo com as visualizações, eles fa-
turam juntos cerca de 69 milhões de 
reais por ano com o canal, sem con-
tar os negócios e projetos individuais 
que cada um mantém. 

https://youtu.be/AJBxSwlVgOA

MARCO TÚLIO 
AUTHENTIC GAMES

Conhecido como o “Popstar’’ do 
Minecraft, fatura, apenas com seu ca-
nal, cerca de R$ 39 milhões por ano 
e já ultrapassou um bilhão de visua-
lizações. 

https://youtu.be/A-sBsKUKQZA
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MARIA CLARA & JP 

Os irmãos Maria Clara e João Pe-
dro, de 10 e 13 anos, têm 35 milhões 
de inscritos no Youtube e apenas na 
plataforma faturam cerca de 1 milhão 
de reais por mês. Além disso, eles 
têm contratos de licenciamentos para 
mais de 15 tipos de produtos diferen-
tes entre brinquedos, bonecos, pelú-
cia e roupas. 

https://youtu.be/fuBW4ph6pmg

NATHALIA ARCURI

Jornalista, Nathalia Arcuri já tra-
balhou como repórter no SBT e na 
Record, mas foi quando saiu da TV 
e criou seu canal de finanças ‘’Me 
Poupe’’ que ela passou a faturar.  
Conquistou mais de 6 milhões de 
inscritos para falar de finanças, pas-
sou a investir sua renda da internet 
e multiplicou seu patrimônio. Hoje, 
é considerada uma das mais impor-
tantes influenciadoras de finanças 
do Brasil. 

https://youtu.be/TIUXqI7Pw3A
https://youtu.be/TE0X6_bOt5Q

NATHÁLIA RODRIGUES 

Em 2021 Nathália Rodrigues 
anunciou que faturou seu primeiro 
milhão de reais e, desde então, tem 
multiplicado seu patrimônio. Cons-
truiu um público forte na internet 
falando de ‘’Finanças reais para pes-
soas reais’’. Nath criou seu canal em 
2019, faturou o primeiro milhão em 
2021 e em 2022 ela está na lista dos 
mais importantes influenciadores de 
finanças do país. 

https://youtu.be/4krkLnYvb6E

RENATO GARCIA

Renato criou uma identidade 
única para seus vídeos com conteú-
dos voltados para pré-adolescentes 
e adolescentes. Dessa maneira, con-

quistou 21 milhões de inscritos no 
Youtube e 8 milhões de seguidores no 
Instagram. Estima-se que ele fature 
cerca de R$ 700 mil por mês, apenas 
com o Youtube. 

https://youtu.be/x5NuEeBKb80

REZENDE EVIL

Com o canal de Jogos Rezende 
Evil, o paranaense Pedro Rezende 
tem uma fortuna estimada em R$ 25 
milhões de reais conquistada a partir 
de publicidade, ganhos no Youtube e 
negócios em que investiu a partir de 
sua popularidade na internet, incluin-
do uma agência e uma produtora.

 
https://youtu.be/BJdOiqe-q7g

SURIEL PORTS

Com 1,43 milhões de inscritos no 
Youtube e 1 milhão de seguidores no 
Youtube, Suriel entrou para o Youtube 
em 2016 e ganhou fama na internet 
falando de Trade. Suriel fundou a pla-
taforma de streaming de conteúdos 
educacionais para finanças Touro-
Class em sociedade com o investidor 
Jonathas Freitas e conta com mais de 
70 mil assinantes. Ele também fatura 
com cursos e mentorias. 

https://youtu.be/jAU3md2BrME
https://youtu.be/k4dkdUcV8Rg

THÁSSIA NAVES 

Thássia é das primeiras gerações 
das blogueiras e faturou dezenas 
de milhões de reais ao longo de sua 
carreira desde 2009. Ela já trabalhou 
para praticamente todas as marcas 
brasileiras e boa parte das maiores 
marcas internacionais. Atualmente, 
seus posts giram em torno de R$ 100 
mil reais e ela acumulou um expressi-
vo patrimônio com casas, apartamen-
tos e diversos tipos de propriedades, 
negócios e empresas. 

https://youtu.be/8yv7u3GDD6Y

THIAGO NIGRO

De acordo com a InfoMoney, o pa-
trimônio de Thiago Nigro é de R$ 22 
milhões de reais em ativos. Este núme-
ro pode ser muito maior se considerar 
as suas empresas, o Grupo Primo e 
seus imóveis. Ele tem um dos maiores 
canais de finanças do mundo, com 5 
milhões de inscritos e também fatura 
cerca de 300 mil reais por mês com seu 
canal de Youtube. A fortuna de Thiago 
está se expandindo rapidamente con-
forme ele investe em cada vez mais 
frentes diferentes, gerando diversos ti-
pos de geração de receita, além é claro, 
de sua ótima performance como inves-
tidor e sua própria corretora, a Rico. 
https://youtu.be/3dQm0HUjmX0

https://youtu.be/8fd5w92fAgE

WHINDERSSON NUNES 

Whindersson começou gravando ví-
deos de humor no seu quarto e, dali por 
diante, o que mudou foi o número de 
inscritos que hoje gira em torno de 43 
milhões - somente no Youtube. Estima-
-se que ele receba em torno de 500 mil 
reais por mês, apenas no Youtube, mas o 
comediante também fatura alto com pu-
blicidade e contratos de streaming. Atu-
almente, ele tem contrato com a Netflix. 

https://youtu.be/L4NsV3_R45A

VIRGÍNIA

Desde que publicou o primeiro 
vídeo no Youtube em 2016, quando 
tinha 17 anos, Virgínia acumulou na 
rede mais de 30 milhões de visuali-
zações e 10 milhões de seguidores. 
Hoje ela fatura com publicidades no 
Instagram, com sua rede de clínicas, 
sua marca de cosméticos e outros 
negócios também. Em 2021, uma de 
suas empresas vendeu R$ 10 milhões 
de reais em apenas um mês. 

https://youtu.be/3SY3WMuhKJk

Fonte: pr.comuniquese1
contact@nexxtcommunications.com
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Até ele: “Ninguém aguen-
ta mais essa carga tributária 
enorme e escorchante, dizia 
há pouco tempo o presidente 
Jair Bolsonaro, referindo-se 
a um dos maiores pesos que 
a economia nacional tem de 
suportar para sustentar um 
setor público ineficiente, caro 
demais e que pouco retorno 
oferece à sociedade.  

Segundo o Estado de S. 
Paulo de 6 de abril último, 
após criticar a “descarga” 
tributária no início do ano 
passado, Bolsonaro garantiu 
que o ministro Paulo Guedes 
buscava uma reforma tribu-
tária “para buscarmos uma 
solução para isso”. Meses 
depois, voltaria a criticar a 
carga tributária, “enorme” 
e a insistir na necessidade 
de reformas. Retomava um 
tema que agitava desde a 
campanha eleitoral.  Medi-
das pontuais foram anun-
ciadas, mas elas não alteram 
a estrutura tributária que 
produz essa carga tributária 
realmente excessiva.

De acordo com estimati-
vas da Secretaria do Tesou-
ro Nacional - STN, em 2021, 
a carga tributária bruta 

(CTB) do governo geral 
(governo central, estados e 
municípios) atingiu 33,90% 
do PIB – Produto Interno 
Bruto, o que representa um 
aumento de 2,14 pontos 
percentuais do PIB em re-
lação ao ano de 2020.  É o 
maior nível de tributação já 

Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis. Presidente da ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas Gerais.  
Ex-Presidente do BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e ex-Secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Governo 
de Minas Gerais; Ex-Presidente do IBEF Nacional – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e da ABDE-Associação Brasileira de 
Desenvolvimento; Coordenador Geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico: Autor de vários livros, como a coletânea intitulada 
Juscelino Kubitschek: Profeta do Desenvolvimento.  Presidente da MinasPart Desenvolvimento Empresarial e Econômico, Ltda. Vice-
Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Carga tributária supera 1/3 do PIB 
brasileiro, bate recorde e é uma das 
mais altas do mundo

 2010 2021 

Governo Central 69,22 66,31

Governos Estaduais 25,39 26,81

Governos Municipais 5,39 6,88

Total 100,00 100,00

COMPOSIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA  
BRASILEIRA POR NÍVEL DE GOVERNO
EM %
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ocorrida no país, desde que 
uma nova metodologia foi 
implantada em 2010.

Para a STN, esse com-
portamento foi influenciado 
pela reversão dos incentivos 
fiscais instaurados durante 
a crise da Covid-19, além de 
um crescimento econômico 
no ano passado pautado na 
retomada do comércio e ser-
viços. Na decomposição por 
esfera de governo, a carga 
tributária bruta do governo 
central teve expansão de 

1,53 pontos percentuais do 
PIB, a dos governos estadu-
ais aumentou 0,5 p.p. do PIB 
e a dos governos municipais 
aumentou 0,06 p.p. do PIB

Relativamente à arreca-
dação federal, o destaque 
foi o aumento de 0,78% p.p. 
e 0,26 p.p. do PIB da recei-
ta com o Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica e Contri-
buição Social sobre o Lucro 
Líquido, respectivamente, 
desempenho que pode ser 
essencialmente explicado 

por: a) – incremento real 
de 37,96% na arrecada-
ção referente à estimativa 
mensal; b) – aumento de 
68,24% na arrecadação do 
balanço trimestral; c) – ex-
pansão de 19,82% na arre-
cadação do lucro presumi-
do.  Adicionalmente, houve 
aumento de 0,27 p.p. do PIB 
na arrecadação do IOF-Im-
posto sobre Operações Fi-
nanceiras, resultado expli-
cado, principalmente, pela 
restauração da tributação 
das operações de crédito, 

cuja alíquota se encontrava 
reduzida a zero entre 3 de 
abril e 31 de dezembro de 
2020. No âmbito estadual, 
a elevação da carga tribu-
tária se deve, basicamente, 
ao aumento de 0,59 p.p. do 
PIB do ICMS – Imposto so-
bre a Circulação de Merca-
dorias.  Já nos municípios 
observou-se estabilidade 
na arrecadação de tributos 
relacionados a serviços, 
destacando-se o aumento 
de 0,06 p.p. do PIB do ISS – 
Imposto sobre Serviços.
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O peso dos tributos no 
Brasil é equivalente ao da 
média dos países-membros 
da OCDE-Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico.  A OCDE 
é formada pelos países mais 
desenvolvidos do mundo, nos 
quais a carga tributária mais 

alta corresponde serviços pú-
blicos melhores. No Brasil, a 
má qualidade desses serviços 
é notória e vem se agravando 
há anos exigindo, em boa par-
te, que a população que pode, 
busque-os no setor privado 
– o que onera e amplia ainda 
mais os seus gastos.

São os seguintes os prin-
cipais destaques em relação 
à “descarga” tributária bruta 
ocorrida no Brasil em 2021:

• Os impostos sobre 
bens e serviços (e, portanto, 
aqueles incidentes sobre a 
produção e o consumo) re-

presentaram 14,96% do PIB 
e 44,13% do total.  

• Os impostos sobre a 
renda, lucros e ganhos de ca-
pital somaram 8,02% do PIB 
e 23,66% do total arrecadado.

• O ICMS – Imposto so-
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bre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços ficou em 
segundo lugar como item 
de maior arrecadação e 
somou 658,99 bilhões – re-
presentando 7,59% do PIB 
e 22,39% do total – sendo 
superado apenas pelo Im-
posto sobre a renda, lucros 
e ganhos de capital.

• O IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
totalizou R$ 70,414 bilhões 
e 0,81% do total.  As con-
tribuições para o Sistema S 
somaram R$ 23,103 bilhões 
e 0,27% do total.

• As contribuições (das 

quais estados e municípios 
não possuem participação 
na sua redistribuição) to-
talizaram R$ 1,154 bilhão 
e representaram 39,20% 
do total arrecadado. Já nas 

Contribuições Sociais, des-
tacam-se as Contribuições 
para RGPS, com 5,19% equi-
valentes a 15,31% do total 
da “descarga” tributária 
bruta nacional.

Cabe ressalvar que a 
Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil é a área res-
ponsável pela publicação 
do dado oficial da carga 
tributária no Brasil.
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A realidade dos números
Na verdade, a “descar-

ga” tributária brasileira é 
muito superior ao que mos-
tram as estatísticas oficiais, 
porque é preciso levar em 
consideração os déficits no-
minais apurados anualmen-
te nas contas públicas.

Apesar de bastante ele-
vada, a arrecadação tributá-
ria nacional ainda não cobre 

a totalidade das despesas 
públicas, restando saldos 
a descoberto, conhecidos 
como déficits nominais, os 
quais – não se considerando 
as maquiagens, pedaladas 
e contabilidades criativas 
– consumiram em média 
8,3% do PIB brasileiro du-
rante os últimos sete anos.

Assim, considerado o 

déficit público apurado em 
2020 de 4,42% do PIB, a 
“descarga” tributária brasi-
leira somou cerca de 38,3% 
ou seja, naquele ano teriam 
sido necessários cerca 140 
dias de salários dos traba-
lhadores apenas para o pa-
gamento de tributos.

Como disse certa vez 
a ministra do Reino Unido 

Margareth Thatcher: “Não 
existe dinheiro público. 
Existe apenas o dinheiro do 
pagador de impostos”. E ela 
tinha razão, uma vez que os 
impostos pesam em nossos 
bolsos. Contudo, no Brasil 
pouco se sabe a respeito do 
destino dado ao que é reti-
rado de nosso trabalho e da 
produção e do que pagamos 
sobre o que consumimos.

Ano Primário Nominal

2001 3,18 -3,42

2002 3,19 -4,42

2003 3,24 -5,18

2004 3,69 -2,88

2005 3,75 -3,54

2006 3,15 -3,57

2007 3,24 -2,74

2008 3,33 -1,99

2009 1,94 -3,19

2010 2,62 -2,41

2011 2,94 -2,47

2012 2,18 -2,26

2013 1,71 -2,96

2014 -0,56 -5,95

2015 -1,86 -10,22

2016 -2,49 -8,98

2017 -1,68 -7,77

2018 -1,55 -6,96

2019 -0,84 -5,79

2020 -9,41 -13,63

2021 0,75 -4,42

BRASIL – RESULTADO 
CONSOLIDADO 
DAS CONTAS PÚBLICAS 
EM RELAÇÃO 
AO PIB – PRODUTO 
INTERNO BRUTO
– 2001/2020 – EM %

Fonte: Banco Central/MinasPart 
Desenvolvimento
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Podemos afirmar que, de 
acordo com os dados relati-
vos da “descarga” tributária 
brasileira, de cada R$ 100,00 
produzidos na economia na-
cional, R$ 33,90 são destina-
dos, exclusivamente, ao pa-
gamento de tributos. Ou que, 
em todo o ano de 2021 –, cer-
ca de 123 dias do trabalha-
dor foram confiscados de sua 
remuneração e destinados 
ao pagamento dos diversos 
tributos cobrados no País.

De acordo com o conta-
dor e presidente executivo 
do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributa-
ção – IBPT João Eloi Oleni-
ke “é muito imposto num 
país que precisa crescer e 
respeitar seu cidadão. São 
milhares de entraves buro-
cráticos para que o sistema 
tributário seja forte e justo.

Ele afirma “que vemos 

hoje são pessoas que pagam 
seus impostos e nada têm 
em retorno. Infelizmente o 
retorno para a sociedade 
é pífio, fazendo com que 
os brasileiros tenham que 
pagar por serviços particu-
lares (ou seja, em dobro), 
como ensino privado, cer-
cas elétricas, guardiões nas 
esquinas de casa, planos de 
saúde, pedágios, etc.”, res-
salta João Eloi.

A única saída: exigir a 
correta aplicação de todo 
aquele dinheiro, que não é 
pouco, e que não tem desti-
nação certa, mas é de todos. 
“Nós temos, como contri-
buintes, o direito e o dever 
de verificar os documentos 
fiscais, tomar conhecimen-
to da alta carga de tribu-
tos que os governos estão 
arrecadando e fazer exigir 
nossos direitos da correta 

aplicação desses recursos 
em serviços públicos de 
qualidade”, conclui Olenike.

Segundo o IPEA-Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada, em 1947, quando teve 
início o registro sistemático 
das contas nacionais do Bra-
sil, a carga tributária brasi-
leira era de 13,8% do PIB. 
Desde então, apresentou um 
crescimento lento até atin-
gir 18,7% do PIB em 1958. 
A partir daquele ano, iniciou 
uma trajetória de queda, che-
gando em 1962, em meio à 
crise institucional, a 15,8% 
do PIB. Nos anos seguintes, 
marcados pela mais profun-
da reforma tributária por que 
passou o País, recuperou sua 
tendência ascendente. A par-
tir da promulgação da Cons-
tituição de 1988 e da imple-
mentação do Plano Real em 
1994, não parou mais de su-
bir e a tendência ascendente 
continua sendo a sua tônica.

Atualmente, o trabalha-
dor brasileiro deixará de re-
ceber mais de 4 meses – ou 
123 dias dos seus salários 

- exclusivamente para pagar 
impostos. Outro lado ruim 
da moeda é que o tributo 
brasileiro recai muito mais 
sobre o consumo, enquanto 
nos países desenvolvidos 
isso ocorre sobre a renda e 
o patrimônio.  Ademais, nos-
sa legislação é complicada 
e burocrática, há um cipoal 
enorme de portarias e reso-
luções, tornando-a uma das 
mais complexas do mun-
do. Só os tributos federais, 
presume-se, são no mínimo 
em número de 68. São 27 le-
gislações diferentes de ICMS 
– Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços, 
de competência dos Estados 
Municípios. Não se pode ig-
norar, ademais, que o Brasil 
conta com 5.568 municípios 
e, cada um deles, dispõe 
de seu próprio regime tri-
butário. Sobre todos esses 
assuntos, há uma legislação 
compreendendo centenas 
de milhares de resoluções, 
normas, circulares, portarias 
etc - incontáveis, para a ale-
gria de despachantes, lobis-
tas, corruptos e toda sorte 
de gente de má fé.

Tanto imposto e 
nada de retorno

O brasileiro trabalha  
4 MESES E 25 DIAS 
por ano para os 
governos
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Um mapeamento feito 
pelo IBPT afirma que são 
publicadas em média cinco 
novas normas tributárias por 
dia no Brasil. Em 2020 eram 
31.556 normas tributárias 
federais, 117.282 estaduais 
e 228.728 municipais. Con-
siderando-se todas as regras 
criadas desde a Constituição 
de 1988, apenas 4% delas 
nunca foram alteradas. Ain-
da, segundo o IBPT, as regras 
não são simples – cada uma 
delas tem pelo menos 3 mil 
palavras. Como a média das 
empresas não realiza ne-
gócios em todos os estados 
brasileiros, a estimativa de 
normas que cada empresá-
rio deve seguir é de 3.900, o 
que equivale a 44 mil artigos, 
103 mil parágrafos e 329 mil 
incisos. Segundo o economis-
ta Marcos Lisboa, presidente 
do Insper e especialista em 
tributação, “a regra é cheia de 
exceções e casos particulares. 
Há dubiedade, interpretação, 
a norma muda. Isso gera judi-
cialização”.

Para Marcos Lisboa, “a 
recente reforma tributária 
americana implementada 
pelo governo Trump deixou 
o Brasil mais isolado entre as 
maiores economias do mun-
do, com patamar de Imposto 
de Renda de pessoas jurídi-
cas acima de 30%. A alta tri-
butação é ruim, mas o siste-
ma brasileiro como um todo 
é o que torna o ambiente de 
negócios brasileiro mais hos-
til e afugenta investimentos. 
A questão nem é pagar muito 
ou pouco imposto, é a com-
plexidade da norma”.

No Brasil, o Imposto 
de Renda para empresas é 
variável, de difícil entendi-
mento e pode chegar a 40%. 
Nos Estados Unidos o per-

centual é fixo e foi reduzido 
de 35% para 21% durante o 
governo Donald Trump.

O sistema tributário 
brasileiro, em que pese a 
excelência da sua máquina 
administrativa, o seu grau 
de modernidade e tecnolo-
gia é injusto em dois senti-
dos: por centralizar a maior 
parte de sua arrecadação na 
União – 66,31% – em detri-
mento de apenas 26,81% 
dos Estados e 6,88% dos 
Municípios, além de deter 
maior peso nos impostos 
indiretos, o que penaliza, 
fundamentalmente, as clas-
ses socialmente mais baixas 
e menos favorecidas. Em 
síntese, trata-se de convi-
vermos com uma tributa-
ção que não condiz com os 
anseios de uma sociedade 
que quer se desenvolver.  
Do jeito como atualmente 
vigora, mata a galinha dos 
ovos de ouro que é a produ-
ção, sufoca os empresários 
e trabalhadores, aprisiona 
o crescimento econômico a 
taxas medíocres e conspira, 
efetivamente, contra o de-
senvolvimento nacional.  

Tais impostos e “contri-
buições” sobre a produção e 
o consumo representaram, 
em 2021, quase a metade 
da arrecadação nacional 
– 44,13% do total – supe-
rando o de países desen-
volvidos – aí considerados, 
inclusive, os que têm carga 

total superior à brasileira. 
Assim por exemplo e ape-
nas para efeito comparativo, 
enquanto a carga tributária 
incidente sobre a produção 
de bens e serviços totaliza 
cerca de 5% do PIB nos Es-
tados Unidos, no Brasil essa 
incidência atinge 15%.

Fonte: Receita Federal/MinasPart Desenvolvimento

Ano Carga Tributária Déficit Nominal Total 

2001 31,3 3,5 35,8

2002 32,1 4,5 36,6

2003 31,4 5,2 36,6

2004 32,4 2,9 35,3

2005 33,6 3,6 37,2

2006 33,3 3,6 36,9

2007 33,7 2,8 36,5

2008 33,5 2,0 35,5

2009 32,3 3,2 35,5

2010 32,3 2,4 34,9

2011 33,0 2,5 35,9

2012 32,7 2,3 34,9

2013 32,5 3,0 35,7

2014 31,8 6,0 37,9

2015 32,0 10,2 42,3

2016 32,1 9,0 41,3

2017 32,3 7,8 40,1

2018 32,6 7,0 39,6

2019 32,6 5,8 38,4

2020 31,8 13,6 45,4

2021 33,9 4,4 38,3

BRASIL – CARGA TRIBUTÁRIA + DÉFICIT NOMINAL 
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O Sistema Tributário 
Nacional é perverso por-
que prejudica a economia. 
Existem várias condições 
socioeconômicas que de-
terminam o potencial tri-
butário de um país, entre 
elas a renda per capita, par-
ticipação da agricultura no 
PIB, escolaridade, grau de 
abertura econômica, condi-
ções de saúde, etc. Estudos 
apontam que o Brasil arre-
cada efetivamente mais tri-
butos do que suporta sua 
economia. A longo prazo, 
esta tributação excessiva 
provoca baixo crescimento 
econômico e desemprego, 
como vem se verificando ao 
longo das últimas décadas, 
quando a economia bra-
sileira vem crescendo em 
níveis bastante inferiores 
à média internacional. Nos 
Estados Unidos, por exem-
plo, o salário mínimo equi-
vale a US$ 1.256,7 e, ainda 
assim, pagam menos tribu-
tos que aqui. Vale dizer que 
apenas 2,7% da população 
de lá ganham salário mí-
nimo, enquanto aqui, essa 
parcela chega a quase 50% 
da população ocupada.

A legislação tributária 
brasileira é extremamente 
complexa e ultrapassada. 
Nosso código tributário é 
da época que metade da 
população vivia na zona ru-
ral e não existiam compu-

tadores. Segundo levanta-
mento do IBPT – Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
e Tributação, desde a Cons-
tituição de 1988 já foram 
criadas 363.779  normas 
tributárias até 2020, isto é, 
cerca de 1,88 por hora nos 
dias úteis. A bagunça tri-
butária é tão generalizada 
que até mesmo contadores 
e advogados tributaristas 
ficam perdidos em meio 
a tantas mudanças que 
ocorrem diariamente nos 
níveis federal, estaduais e 
municipais.

O sistema tributário 
brasileiro é, ainda, injus-
to, pois quase metade – 
44,13% do dinheiro subtra-
ído da sociedade pelo poder 
público é cobrada nos bens 
e serviços que adquirimos, 
desde medicamentos a veí-
culos. E não importa se você 
é rico ou pobre, a alíquota é 
a mesma. Um exemplo seria 
a compra de uma geladeira 
no valor de R$ 2.000, em 
que a tributação é de 40%, 
ou seja, R$ 800. Nesse caso, 
quem ganha um salário mí-
nimo precisa gastar 80% 

da sua renda para pagar o 
“imposto da geladeira”, en-
quanto aqueles que ganham 
R$ 10.000, gastam bem me-
nos do seu salário: 8%. Para 
corrigir esse problema que 
os especialistas chamam de 
regressividade tributária, 
é preciso desonerar o con-
sumo de bens e serviços e 
aumentar a parcela da ar-
recadação sobre a renda, 
lucro e ganho de capital, 
como acontece na maioria 
dos países.

O Brasil convive com uma das mais elevadas 
cargas tributárias do mundo e os serviços 
públicos não condizem com o montante  
de tributos que pagamos* 

*Texto adaptado de matéria 
publicado na Folha de São Paulo
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Carga tributária elevada, um entrave 
ao desenvolvimento

Uma carga tributária 
elevada tende a ser um ver-
dadeiro entrave ao cresci-
mento econômico. No caso 
brasileiro, por exemplo, 
ela é cumulativa e concen-
trada em tributos sobre a 
produção e o consumo, que 
encarecem as mercadorias 
e serviços, prejudicando 
as exportações e os inves-
timentos. Tais impostos 
e “contribuições” sobre a 
produção e o consumo re-
presentaram quase a meta-
de da arrecadação nacional 
– superando o de países 
desenvolvidos – aí consi-
derados, inclusive, os que 
têm carga total superior à 
brasileira. 

Devido à expansão con-
tínua das despesas públi-
cas, o peso dos impostos na 
economia brasileira vem 
crescendo, de forma mais 
acentuada principalmen-
te a partir do Plano Real, 
quando a carga represen-
tava cerca de um quarto da 
renda nacional. Atualmen-
te, ela é comparável apenas 
à de países ricos e desen-
volvidos da Europa.

A questão fundamental 
na discussão sobre a carga 
tributária brasileira conti-
nua sendo a baixa contra-
partida e retorno que ela 
presta à sociedade, os es-
cassos recursos destinados 

aos investimentos básicos 
e infraestruturais, além de 
se constituir um modelo 
ultrapassado e contrário a 
qualquer esforço de desen-
volvimento mais consisten-
te. Na verdade, o sistema 
tributário em vigor no País 
conspira contra qualquer 
iniciativa mais substancial 
de crescimento econômico. 
Associam-se à esta rele-
vante matéria outras sig-
nificativas questões, como 
o elevadíssimo grau de 
corrupção, a complexidade 
da legislação tributária, os 
desperdícios e a burocracia 
generalizada, que atrope-
lam iniciativas maiores de 
busca de uma produtivida-

de econômica mais elevada 
e competente.

Em artigo publicado 
na Folha de São Paulo, em 
02.01.2015, Pedro Luiz 
Passos – presidente do 
IEDI-Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento 
Industrial declarou: “Um 
dos maiores entraves à 
competitividade da econo-
mia nacional é o custo dos 
impostos sobre o proces-
so produtivo. Em grande 
medida, isso decorre de 
distorções da estrutura tri-
butária. Em nenhum outro 
país a cobrança sobreposta 
ou cumulativa de impostos 
adquire tamanha enverga-
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dura e provoca efeitos tão 
nefastos para a economia 
como no Brasil.

De acordo com estudo 
realizado pelo IBPT – Ins-
tituto Brasileiro sobre 
Planejamento Tributário 
sobre a carga tributária, 
surpreende o fato de o Bra-
sil somente “perder” para 
países europeus, altamen-
te desenvolvidos, como é o 
caso dos países da Escan-
dinávia (Suécia, Noruega, 
Dinamarca e Finlândia), 
que, ao contrário do Brasil, 
prestam serviços públicos 
de qualidade, garantindo à 
sua população saúde, segu-
rança, educação, previdên-
cia social, boas estradas, 
reembolso de medicamen-
tos, auxílio moradia etc. Ou 
seja, além do que os habi-
tantes desses países têm 
que destinar aos seus res-
pectivos governos, por meio 
do pagamento de tributos, 
não precisam recorrer ao 
setor privado, despendendo 
ainda outra parcela signifi-
cativa de seus rendimentos, 
para custear tais serviços 
essenciais.

Essa é a grande dis-
tinção entre tais países 
europeus e o Brasil, onde, 
além de ser necessário 
trabalhar quase 123 dias 
(cerca de 4 meses) do ano 
somente para custear a 
cobrança de tributos por 
parte do governo, o bra-
sileiro ainda tem que tra-
balhar outros quase qua-
tro meses somente para 
pagar, ao setor privado 
da economia, os serviços 
públicos essenciais que o 
governo deveria garantir-
-lhe, pois é essencialmen-
te para isto que os tribu-
tos são pagos.

“É importante escla-
recer, nesse sentido, que 
o principal motivo dessa 
grande distorção entre os 
países europeus com carga 
tributária elevada e o Bra-
sil — também com carga 
tributária muito elevada 
— não é o número de habi-
tantes, nem a extensão ge-
ográfica ou qualquer outro 
motivo nesse sentido que 
se queira dar (que nada di-
zem respeito ao cálculo da 
carga tributária, que é feito 
proporcionalmente ao ta-
manho físico e econômico 
do país, pois justamente é 
a divisão do total arrecada-
do em tributos pelo PIB do 
país). Mas sim, e primor-
dialmente, a quantidade do 

desvio do dinheiro público 
e a má gestão da máquina 
pública que levam, ainda, 
a uma outra consequência 
nefasta: a sonegação tribu-
tária! Aí é que se encontra 
o “rombo” brasileiro, o que 
causa grande revolta na po-
pulação”, acrescenta o tra-
balho realizado pelo IBPT.

E conclui: “O brasileiro, 
em geral, não é contra o paga-
mento de tributos, até mes-
mo porque tem consciência 
de sua importância para 
custear a máquina pública. O 
que lhe angustia e lhe causa 
revolta é saber que paga — e 
paga muito — ao governo e 
não tem um retorno minima-
mente satisfatório.

Além disso, também 
causa revolta saber que o 
brasileiro tem que pagar 
mais tributos do que os ha-
bitantes do Reino Unido, do 
Canadá, da Espanha e dos 
Estados Unidos, somente 
para citar alguns outros 
importantes países desen-
volvidos”.

Roberto Campos cos-
tumava referir-se à ques-
tão tributária brasileira 
como um grande desastre 
nacional e que a reforma 
há muito havia deixado de 
ser a ação mais adequada 
para se resolver a ques-
tão: o país precisa mesmo 
é fazer uma verdadeira 
revolução tributária.

Pedro Luiz Passos – presidente do IEDI-Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
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Em relação ao índice 
fiscal sobre o PIB-Produto 
Interno Bruto, cabem várias 
ressalvas. Para o cálculo da 
carga tributária nacional a 
Receita Federal não consi-
dera os valores recolhidos a 
título de multas, juros e cor-
reção monetária, como tam-
bém não faz o cômputo das 
custas judiciais e os pedágios 
cobrados em rodovias priva-
tizadas; e estima as arrecada-
ções tributárias municipais 
através da variação dos tri-
butos estaduais. Ademais, 
não considera os valores re-
colhidos pelos vários Conse-
lhos Regionais de profissões 
regulamentadas, que são 
consideradas autarquias.

Em outra vertente, o 
IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
não considera as taxas e 
contribuições de melhoria 
que tenham como contra-
partida a prestação de ser-
viços; desconsidera total-
mente os valores relativos 
à contribuição para a previ-
dência dos servidores fede-
rais estatutários e militares.

Apesar de bastante ele-
vada, a arrecadação tributá-
ria nacional ainda não cobre 
a totalidade das despesas 

Para o economista Ri-
cardo Bergamini, “a com-
posição da carga tribu-
tária dos Estados Unidos 
tinha, em 2018, como base 
82,72% de sua arrecada-
ção incidindo sobre a Ren-
da, Lucro, Ganho de Capi-
tal, Folha Salarial – tendo 
17,28% incidindo sobre 
Bens e Serviços (arroz, fei-

jão, remédios transportes 
e educação) e, no Brasil 
essa relação é de 53,45% 
- sendo apenas 17,28%, 
enquanto no Brasil alcança 
46,55%. Nos Estados Uni-
dos prevalece uma Carga 
Tributária total de apenas 
24,3% do PIB, e no Brasil é 
de 31,6% do PIB.”

Acrescenta Bergamini: 
“Temos que sair do debate 
míope, se a carga tributária 
é muita ou pouca, migran-
do para o debate se a carga 
tributária é eficiente e jus-
ta. Senão vejamos:

• Ao analisar a carga 
tributária temos que ter o 
compromisso de saber se 
é eficiente (se há retorno 

para os contribuintes) e 
que no caso brasileiro, sem 
maiores aprofundamentos 
de estudos, é de conheci-
mento amplo, geral e irres-
trito que não há retorno, já 
que 50% da população eco-
nomicamente ativa, além 
de pagar os tributos devi-
dos têm que pagar por Edu-
cação, Saúde e Segurança.

• Outro ponto de análise 
importante é se há justiça 
na política tributária, ou 
seja: se a política tributária 
é progressiva (paga mais 
quem ganha mais) ou re-
gressiva (paga mais quem 
ganha menos) e no caso 
brasileiro, é óbvio para um 
primário e imoral regres-
sividade da nossa política 

tributária que concentra a 
sua voracidade arrecada-
dora na tributação de bens 
e serviços correspondendo 
em 2018, em 15,5% do PIB 
(46,55% do total), enquanto 
nessa mesma fonte arreca-
dadora a média da OCDE foi 
de 11,6% do PIB (33,62% 
do total) e, pasmem, os Es-
tados Unidos foi de 4,2% do 
PIB (17,28% do total).

Resumo: A composi-
ção da Carga Tributária dos 
Estados Unidos tem como 
base 82,72% de sua arre-
cadação incidindo sobre 
a Renda, Lucro, Ganho de 
Capital, Folha Salarial e Pro-
priedade (classes privile-
giadas da nação americana) 
e apenas 17,28% incidindo 
sobre Bens e Serviços (ar-
roz, feijão, remédios, trans-
portes e educação). Com 
uma Carga Tributária total 
de apenas 24,3% do PIB. 
Sem dúvida o país mais so-
cialista do mundo.

Em alguns casos, um 
aumento na carga tributá-
ria de um país pode acabar 
diminuindo quanto o go-
verno arrecada em impos-
tos. Essa relação, bastante 
discutida no meio econô-
mico, é conhecida como 
curva de Laffer.

À primeira vista, o prin-
cípio da curva de Laffer 
parece não fazer sentido. 
Se o governo aumenta os 
impostos, o normal seria 
a arrecadação sempre au-
mentar também. Porém, o 
efeito das políticas mone-
tária e fiscal sobre a econo-
mia contrariam essa lógica.

Tributos que penalizam a sociedade
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O QUE É A CURVA  
DE LAFFER?

A curva de Laffer é uma 
definição econômica que 
mostra quanto o governo 
de arrecada de impostos 
aplicando diferentes alí-
quotas. Segundo a curva, 
essa relação não é direta-
mente proporcional – ou 
seja, em determinado pon-
to, um aumento na tributa-
ção resultaria em uma re-
ceita menor do que antes.

Seu conceito foi desen-
volvido pelo economista 
Arthur Laffer, que defendia 
a diminuição dos impostos 
cobrados em uma socieda-
de como uma forma de es-
timular a economia.

Com essa medida, uma 
menor tributação resulta-
ria indiretamente em um 
aumento na arrecadação 
do Estado.

A partir disso, se con-
cluiu que a representação 
gráfica entre alíquota de 
impostos e receita tributá-
ria e não seria uma reta as-
cendente, e sim uma “cur-
va” voltada para baixo – a 
chamada curva de Laffer.

O PRINCÍPIO DA  
CURVA DE LAFFER

Para entender a curva 
de Laffer mais facilmente, 
basta imaginar o que acon-
teceria se a tributação fos-
se de 0% e de 100%:

Se a taxa de impostos 
estiver em 0%, nenhum 
tributo seria cobrado – e, 
obviamente, a arrecadação 
também seria zero.

Porém, se a alíquota de 

tributação estiver em 100%, 
o governo também não arre-
cadaria nada. Como contri-
buinte destinaria tudo que 
ganha para o Imposto de 
Renda, ele não teria nenhum 
incentivo para continuar tra-
balhando e produzindo valor.

Logo, pode se dizer que 
existe um “limite” entre es-
ses dois extremos, onde a 
alíquota de tributação ma-
ximizaria a receita obtida 
com impostos.

A curva de Laffer seria 
a ligação entre esses dois 
pontos, sob a forma de uma 
parábola – com seu ponto 
máximo acontecendo na 
alíquota de equilíbrio.

Ano 1989 1994 2002 2010 2015 2021

Federal 16,05 19,90 21,88 22,36 22,04 22,48

Estadual 6,71 6,98 8,82 8,19 8,12 9,09

Municipal 0,95 1,02 1,36 1,75 1,99 2,33

Total 23,71 27,90 32,06 32,29 32,03 33,90

CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA - % PIB
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Além dos vários pro-
blemas advindos da “des-
carga” tributária brasileira 
persistem, de outro lado, 
enormes anomalias e ame-
aças à sociedade de uma 
maneira em geral causadas 
pela fúria arrecadatória dos 
vários e diferentes níveis da 
esfera pública chegando, até 
mesmo, às raias do total ab-
surdo e descabimento.  Um 
deles se refere, por exem-
plo, à cobrança de “taxa de 
emolumentos” cobrada dos 
cidadãos pelo simples en-
vio de uma guia ou boleta 
por qualquer justificativa e 
que, em alguns casos, chega 
a custar quase R$ 10,00 por 
emissão.  Ainda bem que 
surgiu a Internet, o que hoje 
já dispensa, em parte, o seu 
envio postal. Nesse ritmo, 
não vai demorar para que 
venham a instituir “taxas de 
ressarcimento de despesas 
com cálculos para a cobran-
ça dos impostos” e outros 
assombrações tributários. 

Outro desses abusos é a 
tal de “Iluminação pública” 
cobrada indistintamente 
de lotes, casas e prédios – 
como se a questão não fosse 
uma atribuição e obrigação 
exclusiva do setor público. 
E o pior que ela é cobrada 
e devida, mesmo que a ilu-
minação seja precária, não-
-existente ou quando as lu-

zes dos postes permanecem 
apagadas constantemente.

E que tal a cobrança de 
“taxas de emplacamento e 
licenciamento”, quando já 
existe o IPVA – Imposto so-
bre a Propriedade de Veícu-
los Automotores?

Em tempos mais recen-

tes permitiu-se o envio dos 
“atrasos” de praticamente 
vários tipos de impostos, 
após o não pagamento em 
determinado prazo, a pro-
testo junto a cartórios e isso 
virou um verdadeiro festi-
val de cobrança paralela de 
outras taxas acessórios e 
remuneratórias a estes últi-
mos, por não falar em juros, 

multas, correção monetária, 
despesas judiciais etc, etc.

Quando se fala então em 
condomínios residenciais, a 
criatividade e a “goela arreca-
datória” de alguns mandatá-
rios municipais impressiona, 
principalmente pela criativi-
dade.  Muitos desses espaços 
condominiais se responsabi-
lizam individualmente tanto 
pela coleta quanto pela des-
tinação dos ditos “resíduos 
sólidos”, mas, mesmo assim, 
prefeituras insistem na sua 
cobrança.  Outras, além de já 
cobrarem o tradicional IPTU, 
ainda estabelecem uma bi-
tribução, ao instituírem as 
“taxas sobre propriedade 
condominial” sobre cada um 
dos respectivos lotes existen-
tes nos mesmos.

E que tal a “Taxa de 
Fiscalização, Localização e 
Funcionamento” cobrada 
pelas prefeituras de todos 
os estabelecimentos em-
presariais de uma maneira 
em geral – mesmo quando 
impedidas de funcionar por 
determinação dos próprios 
mandatários locais? Onde já 
se viu ter de pagar para ser 
fiscalizado? E tudo isso por 
não falar, ainda, entre outras 
e várias aberrações – como 
as taxas de incêndio, de rea-
parelhamento de corpos de 
bombeiros e por aí vai....

É preciso dar um vigoroso basta 
nos exageros deste manicômio 
tributário brasileiro
Em primeiro lugar é necessário mudar as designações e nomenclaturas: 
não há contribuintes de impostos.  Há pagadores de impostos!
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A diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) propôs aumentos 
superiores a 50% nos va-
lores das bandeiras tarifá-
rias amarela e vermelha 1. 
Pela proposta apresentada 
recentemente, o valor da 
bandeira tarifária amarela 
passaria por um aumento 
de 56%, de R$ 1,874 a cada 
100 quilowatts (kWh) para 
R$ 2,927.

A bandeira vermelha 1 
passaria de R$ 3,971 para 
R$ 6,237, uma alta de 57%. 
O patamar mais caro da ban-
deira, a vermelha 2, teria 
uma redução de 1,70%, de 
R$ 9,492 a cada 100 kWh 
para 9,330. Os novos valo-
res devem valer para 2022 e 
2023, mas a proposta ainda 
pode sofrer alterações du-
rante a consulta pública, que 
estará aberta entre 14 de 
abril e 4 de maio.

Esse dado vem ao en-
contro dos números que 
contam em um levantamen-
to realizado pela Associação 
dos Grandes Consumido-
res Industriais de Energia 
(Abrace), que mostra que os 
brasileiros pagam cerca de 
R$ 12 bilhões por mês em 
tributos e subsídios na con-
ta de luz. Houve alta de 47% 
no valor dessas taxas e en-
cargos ao longo dos últimos 
quatro anos. 

O custo da energia no 
Brasil, em relação à renda 

per capita, é hoje o segundo 
maior do mundo, atrás so-
mente da Colômbia, entre 33 
países pesquisados.

MATRIZES LIMPAS 
SÃO SOLUÇÃO PARA 
SUCESSIVOS AUMENTOS
 

A taxa adicional é cobra-
da nas contas de luz quando 
a geração de energia elétrica 
está mais cara no País, prin-
cipalmente por causa da fal-
ta de chuvas e o acionamento 
de usinas térmicas. Devido 
às chuvas nos últimos me-
ses, o governo decidiu ante-
cipar o fim do patamar mais 
caro, que iria até 30 de abril, 
e acionar bandeira verde, 
sem custo adicional, a partir 
de 16 de abril.

Esses sucessivos au-
mentos e reajustes, além 
dos tributos e subsídios, 
mostram que o caminho 
para uma matriz de gera-
ção menos dependente da 
geração hidráulica é funda-
mental. “Existe um potencial 
gigantesco a ser desbravado 
quando falamos de matrizes 
limpas, como energia solar, 
por exemplo, uma alternati-
va muito mais econômica e 
melhor para o meio ambien-
te”, aponta André Cavalcanti, 
CEO da Elétron Energy.

A energia solar está em 
pleno crescimento no Brasil. 
Segundo levantamento re-
alizado pela Absolar (Asso-
ciação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica), o Brasil 

ultrapassou a marca de 13 
gigawatts (GW) de potên-
cia operacional em grandes 
usinas solares e sistemas 
fotovoltaicos de médio e 
pequeno portes instalados 
em telhados, fachadas e ter-
renos. Para se ter uma ideia 
do que isso significa, a Bina-
cional Itaipu, uma das maio-
res usinas hidrelétricas do 
mundo, possui capacidade 
instalada de 14 GW. 

As usinas solares de 
grande porte são a sexta 
maior fonte de geração de 
energia do Brasil e sua gera-
ção é até dez vezes mais ba-
rata do que as fontes elétri-
cas, considerando sobretudo 
os constantes aumentos ta-
rifários.

R$ 12 bi mensais em tributos: Brasil tem 
uma das contas de luz mais caras do mundo
Como alternativa aos sucessivos aumentos nas bandeiras tarifárias, 
matrizes energéticas limpas devem ser consideradas
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Dentre 111 países, o 
Brasil está em 2º posição 
do ranking, sendo um dos 
países que mais tributam as 
empresas. Somente Malta 
fica na frente do Brasil.

É o que revela um es-
tudo divulgado pela plata-
forma CupomValido.com.br 
com dados da OCDE sobre 
a tributação das empresas.

Ao considerar todos 
os impostos, as empresas 
brasileiras pagam na média 
uma alíquota de imposto 
de 34%. Este valor é 70% 
maior que a média mundial, 
e somente 1% menor que 
Malta - que está no topo do 
ranking com 35%.

BRASIL TRIBUTA MAIS QUE 
PAÍSES DESENVOLVIDOS

Somente 18 países tribu-
tam as empresas com uma 
alíquota acima de 30%, sen-
do o Brasil um destes países.

No Brasil é cobrado 2 
impostos sobre as empre-
sas, o Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica (25%) e 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (9%), totali-
zando 34%.

Este valor é maior até 
que países desenvolvidos, 
como: Reino Unido (19%), 
Estados Unidos (25%), Ca-
nada (27%) e Japão (30%).

Ao levar em considera-

ção todos os 111 países que 
disponibilizam dados na 
OCDE, o valor médio de to-
dos os países está em 20,0%.

TENDÊNCIA DE QUEDA 
NAS TRIBUTAÇÕES DE 
EMPRESAS

Ao comparar a tributa-
ção sobre as empresas de 
2000 até 2021, a grande 
maioria dos países diminu-
íram a alíquota de tributos 
sobre as empresas. Na mé-
dia, o valor da alíquota caiu 
8,3% - saindo de 28,3% em 
2000 para 20,0% em 2021.

Neste período, 94 paí-
ses abaixaram a tributação, 
enquanto 13 países manti-
veram as mesmas taxas, e 
somente 4 países aumenta-
ram (Andorra, Hong Kong, 
China, Maldivas e Omã).

Segundo o estudo, 12 paí-
ses tinham um regime de não 
tributar as empresas - países 
considerados paraíso fiscal.

Os países que mais au-
mentaram as taxas foram a 
Andorra (+10%) e Malvidas 
(+15%). Estes países tive-
ram um grande aumento, 
pois não tributavam as em-
presas e passaram a tributar.

Na ponta oposta, os paí-
ses que mais diminuíram as 
taxas foram a Angola e Fran-
ça, com uma queda de -5% e 
-3,6%, respectivamente. 

Brasil é o 2º país do mundo que 
mais tributa empresas
Empresas brasileiras estão no topo do ranking mundial ao levar 
em consideração o total de tributos pagos

Fonte: OCDE, CupomValido.com.br
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O Brasil é um dos pou-
cos países do mundo a ta-
xar a produção industrial, 
como se ela fosse uma 
atividade criminosa e que 
precisasse ser penalizada. 
Em 2021, o IPI -Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados representou 0,81% 
da “descarga” tributária 
nacional ou R$ 70,414 bi-
lhões. Vale salientar que 
em 2015 ela representava 
2,07% da arrecadação tri-
butária nacional total.

Porque não transfor-
má-lo em IPS - Imposto 
sobre Produtos Supérfluos, 
ocorrendo a sua incidência 
apenas sobre os veículos 
automotores e produtos 
considerados supérfluos, 
além do tabaco/cigarro, 
cosméticos/perfumes, ar-
tigos de luxo, refrigerantes, 
bebidas alcoólicas e outros 
congêneres, liberando-se 
as demais produções in-
dustriais desse ônus? 

Uma inevitável e 
inadiável reforma tribu-
tária nacional não poderá 
ignorar o pressuposto de 
se buscar outros mode-
los bem-sucedidos, em 
especial junto aos países 
desenvolvidos e de eco-
nomia madura. Um deles 
é o VAT – ou IVA, Imposto 
sobre Valor Agregado, que 
se mostra como um dos 
mais perfeitos e melhores 
para a prática de uma po-

lítica tributária desenvol-
vimentista e mais justa.

Outro modelo interes-
sante seria a possibilidade 
da adoção do Imposto de 
Renda Municipal e Estadu-
al, em substituição ao sis-
tema atualmente em vigor 
de fundos de participação 
e de transferências consti-
tucionais, além de outras, 
que destina apenas 48% 
da arrecadação do IPI e IR 
a Estados, Distrito Federal 
e Municípios – contra os 
52% destinados à União 

e que se mostra ultrapas-
sado e inadequado, como 
também são considerados 
onerosos, improdutivos e 
não competitivos os royal-
ties e outros impostos/ta-
xas incidentes diretamen-
te sobre a produção. Tudo 
isso há de se juntar, ainda, 
os malefícios causados 
pelas “contribuições” – de 
competência exclusiva da 
União.

Também, é necessário 
rever a ótica da tributação 
nacional em termos da 

evolução da sociedade e 
da economia. Assim, deve-
-se considerar relevante 
deslocar a discussão nacio-
nal do eixo da taxação das 
grandes fortunas para as 
heranças. Desafio o leitor a 
buscar entender como ela 
se processa e o seu nível de 
incidência, principalmente, 
nos Estados Unidos e em 
vários países desenvolvi-
dos, como os europeus, 
onde a taxação da herança 
de imóveis e outros ativos, 
chega a superar 50% do 
seu valor de mercado.

Taxar exageradamente a produção 
é um dos grandes equívocos da 
legislação tributária brasileira
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A “descarga” tributá-
ria praticada ao longo dos 
últimos anos no país virou 
coisa para nenhuma Coroa 
Portuguesa botar defeito e é 
de causar inveja a Dona Ma-
ria I, a “Louca”, que instituiu 
a Derrama. Cabe, inicial-
mente necessário ressaltar, 
que o sistema tributário 
nacional é, atualmente, um 
verdadeiro manicômio.

Joaquim José da Silva 
Xavier nasceu em 12 de 
novembro de 1746, no dis-
trito intitulado Fazenda do 
Pombal, em Minas Gerais. 
Apelidado de Tiradentes, 
viria a se transformar, 
alguns anos mais tarde, 
no mártir da indepen-
dência brasileira.

Durante a vida 
adulta de Tiradentes, o 
Brasil Colônia subordi-
nava-se ao reinado da 
Rainha de Portugal D. 
Maria I (Maria Francis-
ca Isabel Josefa Antônia 
Gertrudes Rita Joana - 
1777/Lisboa-1816/Rio de 
Janeiro) também conhecida 
como “A Louca”, tendo sido 
a mesma afastada de seus 
poderes, mais tarde, por 
problemas ligados à sanida-
de mental. É de sua autoria 
a proibição de constituição 
ou existência de qualquer 
manufatura no Brasil, não 
sendo aqui permitida nem 
sequer a construção de uma 
fábrica de pregos e ainda im-
pedida de continuar funcio-
nando, a incipiente indústria 
têxtil local de então. Era mãe 
de Dom João VI, que a su-
cedeu no trono português. 

Apesar de extremamente 
religiosa, foi dela a confirma-
ção da sentença que levou 
Tiradentes à forca.

Tiradentes, mártir da 
Inconfidência Mineira e pa-
trono cívico do Brasil, preten-
dia transformar Minas 
Gerais numa 
república, 
d e c l a -
ran-

d o 
inde-
pendên-
cia de Por-
tugal. A origem da 
rebelião foi a Derrama insti-
tuída pela Coroa Portuguesa, 
a proibição do funcionamen-
to de qualquer indústria local 
e a cobrança de 20% de tudo 
que aqui se produzisse, prin-
cipalmente incidente sobre a 
mineração.

 À época, buscou-se co-
brar da Colônia Brasileira 
20% ou um quinto sobre a 
produção local e essa taxa 
incidia sobre tudo que fosse 
produzido em nosso país. A 
tributação recaía, em gran-
de parte, sobre a apuração 

de diamantes e ouro 
produzidos 

em Mi-
n a s 

G e -
rais. O 

tributo era 
tão odiado que 

foi apelidado de “quinto 
dos infernos”, tendo sido 
daí alcunhada, então, a ex-
pressão “vá para o quinto 
dos infernos” que ainda 
continua muito usada nos 
tempos atuais, principal-
mente, em Minas. 

Portugal quis, em deter-
minado momento do rei-
nado de D. Maria A Louca, 
cobrar os quintos atrasados 
de uma única vez. Aí surgiu 
o instituto da “Derrama”, 
um expediente fiscal, lan-
çado proporcionalmente 
aos rendimentos, cobrado 
principalmente dos mine-
radores e colonos em Minas 
Gerais. Em síntese, vigorava 
um imposto “derramado” 
sobre todos. 

Assim, contra o paga-
mento dos impostos atra-

sados e a majoração da 
cobrança de 10% para 
20% é que se insurgi-
ram os inconfidentes 
que, liderados por 
Tiradentes, propu-
nham ainda a inde-
pendência do Brasil 
de Portugal e a sua 
transformação em 
república. Entre vá-

rios inconfidentes, 
alguns eram inadim-

plentes fiscais e todos 
os algozes de Tiraden-

tes detinham em co-
mum, pesadas dívidas, 

provenientes da inadim-
plência relacionada ao não 
pagamento do quinto junto 
ao fisco português, poste-
riormente perdoadas, em 
função da delação dos seus 
conspiradores.   

Traído, Tiradentes foi 
preso, condenado e em 
21.04.1792, percorreu em 
procissão as ruas do centro 
do Rio de Janeiro para, em 
seguida, ser enforcado e ter o 
seu corpo esquartejado. Sua 
cabeça foi erguida em um 

Coitado de Tiradentes!
Rumo ao meio dos infernos
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poste em Vila Rica e os seus 
restos mortais distribuídos 
ao longo dos lugares onde 
fizera seus discursos revolu-
cionários, na estrada que li-
gava Minas ao Rio de Janeiro. 
A sua casa foi totalmente ar-
rasada, destruída e salgados 
os jardins, para que nunca 
mais se nascesse nem grama 
ou qualquer tipo de planta. 
Por fim, a Corte Portuguesa 
declarou como infames todos 
os seus descendentes.

Decorridos 233 anos 
da morte de Tiradentes, os 
governantes mais recentes 

do Brasil não aprenderam a 
lição da história e continu-
am fadados a repeti-la, de 
forma muito mais acirrada, 
nos tempos atuais.

O Brasil de hoje elen-
ca cerca de 70 tributos 
cobrados à produção e ao 
consumo da população, o 
que equivale a uma carga 
tributária direta, conside-
rando-se o déficit nominal, 
superior a 38% do PIB na-
cional em 2021 (em 2020 
chegou a superar 45%) – 
fazendo-se incorporar aos 
cofres públicos municipais, 

estaduais e federal uma as-
tronômica soma próxima a 
R$ 2,9 trilhões somente du-
rante o ano passado e que 
representa 33,90% do PIB 
ou, seja, de tudo que o país 
produziu. Em síntese, de 
cada R$ 100,00 produzidos 
pelo país, R$ 33,90 foram 
destinados ao pagamento 
de tributos, sendo sabido o 
baixíssimo retorno que con-
ferem à sociedade de uma 
maneira em geral.

Do bolo tributário, a 
União participa com 66,31% 
da arrecadação bruta, os 

Estados com 26,81% e os 
Municípios, com 6,88% - 
cabendo destacar que este 
cálculo não considera as 
transferências constitu-
cionais que ocorrem entre 
os respectivos Entes Fede-
rados. As “contribuições”, 
que praticamente eram ir-
relevantes antes da Consti-
tuição de 1988 e das quais 
Estados e Municípios não 
participam da sua reparti-
ção, agora já respondem por 
parcela significativa do total 
dos impostos cobrados e 
corresponderam a 39% do 
total arrecadado em 2021.

Entre várias promes-
sas, do atual e de vários 
dos governos anteriores, 
está a de se fazer a refor-
ma tributária. Enquanto 
não cumprida essa pro-
messa, no entanto, e já 
que não é possível ressus-
citar Tiradentes, sugiro 
que tratemos de atualizar 
a antiga expressão usa-
da à sua época para uma 
outra mais moderna: que 
esta carga tributária vá 
para o terço dos infer-
nos! Vale ressaltar que os 
quase 34% cobrados atu-
almente da sociedade já 
representam mais de um 
terço do total arrecadado 
e, se considerado o déficit 
nominal das contas pú-
blicas, essa conta chega 
aos 38% (que já chegou a 
atingir antes 45% - sendo 
e, portanto, bem próxima 
do meio dos infernos!). 
Nos últimos dez anos, a 
média da “descarga” tri-
butária no Brasil consi-

derando-se, também, o 
déficit nominal das con-
tas públicas do período, 
atinge 39,4% do PIB.

O Brasil vivencia, nos 
aspectos tributários, uma 
verdadeira ditadura fis-
cal, sendo que a divisão 
da arrecadação tributária 
concentra, descontados 
os repasses a estados e 
municípios, mais da me-
tade do total dos recursos 
no Governo Federal, o que 
é um verdadeiro absurdo, 
sendo intolerável que se 
perpetue por mais tempo 
essa regra. 

 
Considerada exage-

rada, a carga tributária 
brasileira não tem sido 
suficiente para cobrir 
os gastos do governo, 
exigindo-se, como conse-
quência, a contabilização 
de elevados déficits or-
çamentários que acabam 
incorrendo em aumentos 

na dívida pública federal. 
Uma das principais razões 
a esse descompasso entre 
as receitas e as despesas 
públicas são os juros reais 
praticados no país, consi-
derados dos mais altos do 
mundo, os déficits da pre-
vidência social, inúmeros 
privilégios concedidos, a 
corrupção, a burocratiza-
ção e o desperdício.

Conforme menciona-
do antes, Tiradentes foi 
enforcado e teve o seu 

corpo esquartejado. Não 
se tem notícias de que 
todas as partes do seu 
corpo tenham sido reu-
nificadas e enterradas 
em algum túmulo. Se o ti-
vesse sido, com certeza o 
seu corpo estaria hoje se 
mexendo nesse túmulo, 
provável a sua indigna-
ção e frustração por ter 
perdido a vida lutando 
contra os míseros 20% 
de então cobrados da 
população brasileira pela 
Coroa Portuguesa.

Daquele “quinto” já estamos indo mesmo 
é para o “meio dos infernos”!
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IMPOSTO DE RENDA: Prorrogado 
prazo de entrega
Pobres pagam mais e ricos pagam menos a cada ano. Governo não cumpriu 
promessa de elevar isenções a quem ganha menos. As mais altas rendas são 
isentas no país, campeão em concentração. Práticas contrariam a Constituição 
que prevê o princípio da capacidade contributiva

A entrega da declara-
ção do Imposto de Renda 
da Pessoa Física relativa 
ao exercício de 2021 foi 
prorrogada até dia 31 de 
maio, porém mantem mais 
um ano de distorções pro-
fundas na tributação da 
renda. O sistema tributá-
rio regressivo faz com que 
mais uma vez os pobres 
paguem mais e os ricos pa-
guem menos de imposto de 
renda que no ano anterior. 
“O modelo fiscal brasileiro 
aprofunda a desigualdade”, 
resume o auditor fiscal da 
Receita Federal, Dão Real 
Pereira dos Santos, inte-
grante do Instituto Justiça 
Fiscal, uma das 70 entida-
des que apoia a campanha 
Tributar os Super-Ricos.

A campanha Tributar 
os Super-Ricos protocolou 
em setembro passado, seis 
projetos para promover 
mais justiça fiscal e reduzir 
a concentração de renda 
que faz do Brasil o segundo 
país com maior concentra-
ção de renda do mundo e o 
nono mais desigual. 

O movimento nacional 
pretende aumentar a ar-
recadação em R$ 300 
bilhões ao ano taxan-
do apenas 0,3% da 
população mais rica 
e destinar parte da 

receita às vítimas da Covid.
 

GOVERNO NÃO CUMPRIU 
PROMESSA DE AUMENTAR 
ISENÇÕES

O presidente Jair Bolso-
naro entrou no último ano 
de governo sem cumprir 
a promessa de campanha 
feita em 2018, de elevar a 
isenção a quem ganha até 
cinco salários mínimos 
(R$ 5,5 mil na época e R$ 
6.060,00 nos valores atu-
ais). Mais de 15 milhões 
entrariam nesta faixa sa-

larial de isenção caso a 
tabela salarial tivesse sido 
atualizada.

Já o presidente dos 
EUA, Joe Biden pediu ao 
Congresso no final de mar-
ço que aprove a tributação 
diferenciada de bilionários 
e aumento de alíquota de 
imposto de renda de pes-
soas físicas e empresas 
como havia anunciado na 
campanha.

O democrata quer redu-
zir a desigualdade crescen-

te e cessar a apropriação 
de renda pelos mais ricos 
com tributação mais justa. 
Na proposta, a criação de 
uma alíquota mínima de 
20% sobre os rendimentos 
de famílias com patrimônio 
superior a US$ 100 milhões 
(R$ 480 milhões), entre ou-
tras mudanças.

Propostas tramitando
Entre os seis projetos 

da campanha brasileira 
protocolados no Congresso 
desde setembro passado 
para promover justiça fis-
cal estão acabar com a isen-
ção do Imposto de Renda 
sobre lucros e dividendos 
distribuídos na pessoa físi-
ca em vigor desde 1996, e 
por fim a dedução de juros 
sobre o capital próprio, que 
acabam ou reduzem mui-
to o imposto devido pelas 
pessoas mais ricas do país.

Nas propostas apresen-
tadas está a reestruturação 
da tabela do IRPF, elevando 
as alíquotas para as altas 
rendas e ampliar a faixa de 
isenção para os que menos 
ganham, desonerando 11 
milhões de pessoas.

Além destas me-
didas, a campanha 

prevê a criação de 
Contribuição so-
bre Altas Rendas 
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das Pessoas Físicas (CSAR) 
para quem ganhar mais de 
R$ 720 mil anuais, o que 
representa apenas 59 mil 
pessoas, gerando recursos 
para o financiamento da 
seguridade social. Também 
está proposta a instituição 
do Imposto Sobre Grandes 
Fortunas (IGF) das pesso-
as físicas, incidindo apenas 
sobre as riquezas que ultra-
passarem a R$ 10 milhões.

A elevação das alíquotas 
sobre heranças e doações 
para até 30%, com progres-
sividade obrigatória, tam-
bém integra a Campanha, 
pois heranças e doações são 
muito pouco tributadas no 
Brasil, alimentando a con-
centração de riqueza em 
poucas pessoas.

A campanha prevê ain-
da outras medidas além 
das correções como eleva-
ção da alíquota da Contri-
buição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL) do setor 
financeiro e do setor extra-
tivo mineral, setores que 
aumentaram lucros mesmo 
em tempos de crise econô-
mica e de pandemia, além 
de revisão de isenções, 
combater a sonegação e 
elisão, desonerar empre-
sas do Simples e aumentar 
a repartição com Estados e 
Municípios.

VOTO EM QUEM QUER 
JUSTIÇA FISCAL

“É hora de alinhar a le-
gislação tributária ao que 
está na Constituição Fe-
deral, ou seja, a tributação 
precisa contribuir para a 
redução das desigualdades 
e isso se dá pela observân-
cia do princípio do respeito 
à capacidade contributiva. 

Desonerar os mais pobres e 
cobrar dos que não pagam”, 
reforçou o vice-presidente 
do IJF, Dão Real Pereira dos 
Santos. “As eleições são uma 
oportunidade para impul-
sionar o debate sobre esse 
tema crucial. Cada um pode 
contribuir com essa mudan-
ça condicionando seu voto a 
quem defende a redução da 
desigualdade com justiça 
fiscal”, conclui o dirigente.

PRIVILÉGIOS AOS  
MAIS RICOS

Sem o cumprimento de 
sua promessa de campanha, 
Bolsonaro mantem sua pre-
ferência pelos que ganham 
mais, sustentando alíquotas 
baixas para altas rendas e 
perpetuando isenções.

As pessoas que ganham 
a partir dos R$ 1.903,98 
até R$ 4.664,68 pagam alí-
quotas progressivas de IR 
que vão de 7,5% a 22,5%, 
conforme aumenta a faixa 

de renda. Dos R$ 4.664,68 
para cima, todos pagam 
o desconto máximo, de 
27,5%. E os contribuintes 
com altas rendas continu-
am tendo a maior parte dos 
seus rendimentos livres do 
Imposto de Renda. 

“O governo evidencia 
que governa para os mais 
ricos. Não se esforçou para 
cumprir o que prometeu e 
poderia fazê-lo, inclusive 
por Medida Provisória”, 
observa o auditor fiscal da 
Receita Federal.

 
TABELA SEM CORREÇÃO 
ATINGE MAIS OS POBRES

O atual governo tam-
bém não corrigiu a tabela 
do IR. A defasagem acu-
mulada desde 1996 já é 
de 130%. A última revi-
são aconteceu em abril de 
2015, no segundo governo 
de Dilma Rousseff. Desde 
então, a faixa de isenção 
está fixada em R$ 1.903,98.

Até agora já é o mais 
longo período em que a ta-
bela ficou congelada desde 
pelo menos 2006. Não cor-
rigidas, as faixas de cobran-
ça ficam desatualizadas em 
relação à inflação e salários 
e levam mais pessoas a per-
der isenção ou a pagar im-
posto de renda maior.

O congelamento da ta-
bela ou a correção insufi-
ciente faz com que a cada 
ano pessoas com rendas 
mais baixas passem a pagar 
imposto (vide tabela abai-
xo). “De fato, a não atualiza-
ção da tabela constitui um 
aumento de imposto, sem 
que isso seja feito de forma 
regular, de acordo com o 
princípio da legalidade”, ob-
serva Dão Real.

GANHA POUCO  
E PAGA IMPOSTO

De 2007 a 2018 quase 
cinco milhões de pessoas 
foram incorporadas ao gru-
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po das pessoas obrigadas a 
fazerem suas declarações 
de Imposto de Renda. Isso 
se deu, não porque as pes-
soas tiveram um aumento 
de renda, mas porque a 
tabela do Imposto de Ren-
da não foi corrigida como 
deveria.

Em 2007, só estava su-
jeito ao pagamento de im-
posto quem ganhasse mais 
de 3,48 salários mínimos 
de renda. Em 2021, quem 
ganha mais de 1,73 salários 
já passa a pagar imposto. 
Em 2015, todos os traba-
lhadores que recebiam 
2,4 salários mínimos eram 
isentos. Hoje, quem rece-
ber 1,6 – de R$ 1.212 em 
2022 – já tem desconto de 
7,5% de IR na fonte. (vide 

tabela na página anterior)

 Se a tabela do impos-
to de renda tivesse acom-
panhado a inflação desde 
2015 - 44% no período, 
estariam livres de pagar o 
imposto todos os trabalha-
dores que ganham até R$ 
2.744,31.

Por outro lado, a ma-
nutenção da isenção dos 
lucros e dividendos distri-
buídos promove efeito con-
trário e a cada ano pessoas 
com rendas mais altas pas-
sam a pagar menos.

 
Parte da riqueza acu-

mulada é tributo não pago
Estudo do Instituto Jus-

tiça Fiscal sobre a “Evolução 
da Riqueza” analisou dados 

entre 2007 a 2018 mostran-
do que as classes muito ri-
cas deixaram de pagar mais 
de R$ 650 bilhões em tribu-
tos por conta da regressivi-
dade das alíquotas do im-
posto de renda das pessoas 
físicas sobre os ganhos das 
altas rendas.

Neste período, os con-
tribuintes com rendas aci-
ma de 30 salários mínimos 
passaram a pagar cada vez 
menos imposto, ano a ano, 
ao contrário daqueles com 
rendas mais baixas, que pa-
garam mais a cada ano.

Os que ganhavam até R$ 
5 mil por mês tiveram suas 
alíquotas efetivas aumenta-
das enquanto aqueles que 
ganhavam mais de 80 salá-

rios mínimos tiveram redu-
ção dessas alíquotas - que 
resultam da divisão entre o 
valor total do imposto pago 
e o valor total do rendimen-
to dos contribuintes.

A União vem batendo 
recordes de arrecadação, 
como em 2021 que chegou 
a R$ 1,879 trilhão, cresci-
mento de 17,36% em rela-
ção ao registrado em 2020, 
descontada a inflação ofi-
cial. “Tributar mais quem 
ganha menos são escolhas 
dos governos. Podemos ter 
um sistema tributário mui-
to mais justo e eficaz para 
ter mais igualdade do sis-
tema econômico e social”, 
conclui o dirigente do IJF.

A defasagem da tabela 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Física – somente 
no governo Jair Bolsonaro 
atingiu um pico na série 
histórica iniciada em 1996. 
Em três anos e três meses, 
até março de 2022, a defa-
sagem durante a atual ges-
tão alcançou 24%.  O levan-
tamento foi realizado pelo 
Sindifisco Nacional e mede 
a defasagem por mandato 
presidencial considerando 
o IPCA.

A tabela é usada pra 
o cálculo do desconto do 
Imposto de Renda de tra-
balhadores, aposentados 
e demais pagadores de 
impostos.  Nela, há as fai-
xas de rendimento usadas 

para base de cálculo, com 
a respectiva alíquota e par-
cela a deduzir.  Na prática, 
quando ela não é reajus-
tada conforme a inflação 
avança, brasileiros pagam 
mais imposto e o número 
de pagadores isentos dimi-
nui, ampliando a população 
tributada.

Considerando a falta de 
reajuste da tabela em todos 
os governos, desde a data 
da mudança em janeiro de 
1996 até março de 2022, a 
defasagem na correção da 
tabela já totaliza 142%.

Quanto mais alta for a 
inflação, maior é a defasa-
gem. Entre tributaristas, 
o congelamento da tabela 

sempre foi vis-
to como uma 
e s t r a t é g i a 
política.  Não 
corrigir, na 
prática, sig-
nifica ele-

var a 
tributação 
sem ter de 
enfrentar o 
desgaste de 
se promover 
um aumento 
do imposto.

Fonte: Katia Marko (MTB 7969) e 
Stela Pastore (MTB 7586)

Defasagem da tabela do Imposto de Renda 
bate recorde e alcança 142%



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 6 9EDIÇÃO 303 MAIO 2022
MERCADOCOMUM

Depois de muitas es-
peculações, a reforma tri-
butária deve acontecer em 
2022, para tornar o sistema 
tributário brasileiro mais 
transparente e simplificar 
o processo de arrecadação. 
“Essa reforma vem com atra-
so e é muito esperada pela 
sociedade. O Brasil tenta se 
enquadrar entre as grandes 
economias mundiais, mas 
a alta carga tributária é um 
empecilho”, comenta Gui-
lherme Baumworcel, CEO da 
fintech Rupee, plataforma 
de tecnologia Kanban e inte-
ligência artificial aplicada à 
contabilidade, gestão tribu-
tária e folha de pagamento.

Baumworcel explica que 
existem no Congresso duas 
propostas de reforma tribu-
tária, a PEC 110/2019 e o PL 
3887/2020, ambos com o 
mesmo propósito: a simpli-
ficação e a extinção de uma 
série de tributos. O especia-
lista comenta as diferenças 
entre elas e qual o impacto 
da reforma sobre o setor de 
contabilidade. Veja abaixo:

PEC 110/2019

Com essa PEC, será criado 
o IVA (Imposto sobre Valor 
Agregado), que elimina diver-
sos tributos ao unificá-los em 
um só: ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços), PIS (Programa de 
Integração Social), COFINS 

(Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial), ISS (Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza) 
e IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados). 

“Uma das vantagens do 
IVA é acabar com a cobrança 
em cascata, como acontece 
com o PIS/COFINS, que atu-
almente é cobrado em cada 
etapa da produção. Com o 
IVA, o objetivo é que não haja 
várias cobranças ao longo da 
produção, mantendo a alí-
quota final sempre a mes-
ma”, explica Baumworcel.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

De acordo com o espe-
cialista, com a PEC 110/2019 
ficará mais fácil saber quan-
to será pago de imposto em 
cada compra. Além disso, a 
reforma não deixará tudo 
mais caro, pois alguns preços 
irão subir, mas outros cairão. 
“Mudarão os tributos sobre 
produtos e serviços que con-
sumimos. Os bens e serviços 
mais consumidos pela popu-
lação de menor renda terão 
redução de taxas e o peso dos 
impostos ficará menor para 
os mais pobres e maior para 
os mais ricos”. 

PL 3887/2020

Essa proposta é dividida 
em quatro fases, sendo a pri-
meira delas a substituição 

do PIS e do COFINS por um 
único tributo, o CBS (Contri-
buição sobre Bens e Servi-
ços). Nesse modelo, não há 
previsão para a mudança do 
Simples Nacional. A alíquota 
será de 12% e a principal 
vantagem é o fim do cumu-
lativo dos impostos federais.

As outras fases são unifi-
car os tributos, como IPI, IOF 
(Imposto sobre Operações 
Financeiras) e CIDE (Con-
tribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico), baixar 
as tributações de empresas, 
retirar as deduções para as 
pessoas físicas e diminuir as 
alíquotas e criar um imposto 
sobre pagamentos digitais 
com alíquota de 0,2%.

Porém, a CBS não é vis-
ta como reforma, pois não 
precisa de emenda consti-
tucional e nem de lei com-
plementar. “Ela une apenas 
dois impostos federais e não 
é o que a sociedade espera”, 
aponta Baumworcel. 

IMPACTO NA 
CONTABILIDADE

Segundo Baumworcel, a 
reforma terá impacto direto no 
setor contábil. “Além da simpli-
ficação e da equidade, o papel 

do contador será de grande 
importância nesse processo 
de mudança. Ele terá seu tra-
balho mais valorizado e preci-
sará trabalhar lado a lado com 
o administrador da empresa, 
pois algumas organizações 
terão que fazer adaptações na 
área tributária e em suas ope-
rações”, afirma o CEO. 

 
O executivo destaca ainda 

que, com a mudança, o merca-
do se tornará mais competiti-
vo. “O profissional de contabi-
lidade precisará se atualizar e 
estudar planejamento tribu-
tário, para que consiga estar 
apto a minimizar os riscos 
de erros que possam levar 
empresas a sofrerem alguma 
autuação”, finaliza.

Fundado em 2018 por 
Guilherme Baumworcel, o 
Rupee surgiu com a missão 
de democratizar a gestão 
ágil, acabar com os processos 
burocráticos do setor e oti-
mizar o tempo operacional. 
Com apenas cinco meses de 
operação, a startup atingiu o 
break even. Em 2021, a em-
presa cresceu 212%. Desde 
sua fundação, a empresa do-
bra ou triplica o seu cresci-
mento ano após ano, inclusi-
ve já está pré-operacional em 
Bahamas e na Inglaterra.

Reforma tributária e as propostas 
que tramitam no Congresso e o 
impacto na contabilidade
Principais mudanças são para tornar o sistema  
tributário brasileiro mais simples e transparente
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Atividade de catadores  
e recicladores em crise
Decisão do STF, que altera a “Lei do Bem”, faz com que 
cooperativas de catadores e empresas de reciclagem 
paguem mais impostos e setor entra em crise 

O Brasil tem hoje cerca 
de dois milhões de catado-
res de materiais reciclá-
veis. A atividade tem uma 
importância gigantesca 
no país, por ser a forma 
mais rápida à obtenção de 
renda para a mão de obra 
sem qualificação. Por isso, 
mais de 97% das latas de 
alumínio são recicladas 

no Brasil (2020), fazendo 
com que o país seja um 
dos líderes mundiais na 
reciclagem desse tipo de 
material, de acordo com 
um levantamento da As-
sociação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de 
Alumínio (Abralatas). 

Apesar desse valor so-

cial e ambiental, a uma re-
cente mudança na chamada 
“Lei do Bem” (11.196/05), 
deverá inviabilizar a per-
manência das empresas 
de reciclagem no mercado. 
O processo de reaprovei-
tamento dos materiais re-
cicláveis só deslanchou no 
Brasil depois que, em 2005, 
a “Lei do Bem” isentou, do 

pagamento do PIS e Cofins 
às empresas de reciclagem, 
que são aquelas que com-
pram o material recolhido 
pelos catadores. 

Mas uma decisão do 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Gilmar Men-
des, mudou o rumo de toda 
essa cadeia produtiva. As 
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empresas recicladoras vol-
tarão a pagar 9,25% de PIS 
e Cofins nas vendas para as 
indústrias, além de pode-
rem ser obrigadas a pagar 
os últimos cinco anos de 
PIS e Cofins, o que deve le-
var à falência quase todo o 
setor ou levar grande parte 
das empresas à sonegação, 
visto que o lucro real delas 
não chega a 10%. 

O setor de comércio 
atacadista de sucatas metá-
licas reúne mais de 5,5 mil 
empresas no país, a maioria 
de porte pequeno e médio. 
Além de inúmeros empre-
gos indiretos, esse setor 
gera mais de 42 mil empre-
gos diretos, conforme dados 
do Caged, do IBGE do final 
de 2020. Mas sem ter para 
quem vender, o material 
recolhido pelos catadores 
não terá como chegar às in-
dústrias transformadoras. 
Por sua vez, as indústrias 
não conseguem comprar o 
material diretamente dos 
catadores e cooperativas 
por falta de nota fiscal e es-
trutura para a separação e 
processamento do material. 

A decisão do STF, segun-
do o presidente do Institu-
to Nacional das Empresas 
de Sucata de Ferro e Aço 
(Inesfa), Clineu Alvarenga, 
“poderá resultar em graves 
prejuízos a um dos setores 
que mais têm contribuído 
para recolhimento e recicla-
gem de materiais descarta-
dos, reduzindo a poluição 
ambiental, preservando re-
cursos naturais e, simulta-
neamente, movimentando a 
economia do país”.

Se as empresas de reci-
clagem apenas repassarem 
os quase 10% de aumento 

no valor do material recicla-
do para as indústrias, o pre-
ço do produto perde compe-
titividade, diante da matéria 
prima virgem. “Acreditamos 
que o ministro Gilmar Men-
des não entende as consequ-
ências práticas do pagamen-
to de mais dois impostos 
para todo o mercado da re-
ciclagem. A mudança na “Lei 
do Bem” vai ser devastado-
ra”, afirma o advogado Ro-
drigo Petry, especialista em 
direito tributário.

O vice-presidente da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Reciclagem e 
Gerenciamento de Resídu-
os, Romar Martins, diz que: 
“o catador será prejudica-
do, os pequenos depósitos 
também, pois os preços dos 
reciclados serão reduzidos 
e, consequentemente, seus 
ganhos em virtude da co-
brança do PIS e Cofins. É 
um absurdo que até as co-
operativas terão que pagar 
tais impostos”.

A apreensão atinge tra-
balhadores como a dona 
Anne Carolina Barbosa. 
Ela sustenta as duas filhas 
com o que tira catando ma-
teriais recicláveis, desde 
2017. Moradora do Jardim 
das Rosas, zona leste de 
São Paulo, a trabalhadora 
acredita que o interesse 
na compra de materiais 
recicláveis pode diminuir 
ainda mais sem incentivos. 
“Nosso trabalho já é muito 
duro e se não fosse o ca-
tador não haveria recicla-
gem”, diz Anne.  

MANIFESTO 

Entidades que repre-
sentam o setor de recicla-
gem no Brasil assinaram 

um manifesto contra a co-
brança do PIS e Cofins do 
material reciclado:

• Sindicato do Comércio 
Atacadista de Sucata 
Ferrosa 

• e Não Ferrosa do 
Estado  
de São Paulo - 
SINDINESFA

• Instituto Nacional 
das Empresas de 
Preparação  
de Sucata Não Ferrosa  
e de Ferro e Aço - 
INESFA

• Sindicato das 
Empresas  
de Reciclagem de 
Resíduos Sólidos 

Domésticos  
e Industriais do Ceará 
– SINDIVERDE

• Associação Brasileira  
das Empresas de 
Reciclagem  
e Gerenciamento de  
Resíduos - ASCICLO

• Associação Brasileira  
de Embalagem  
de Aço – ABEAÇO

• Associação Nacional 
dos Aparistas de 
Papel – ANAP

• Associação de 
Recicladores do 
Estado do Rio de 
Janeiro – ARERJ

• Prolata Recicladores 
Associados

Em 2020, o Brasil gerou aproximadamente 82,5 
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos 
(225.965) toneladas diárias. Com isso, cada brasileiro 
gerou, em média, 1,07 kg de resíduo por dia.

A região com maior geração de resíduos é a Sudeste, 
com cerca de 113 mil toneladas diárias e 460 kg/hab/
ano, enquanto a região Norte gera menos resíduos, com 
cerca de 6 milhões de toneladas/ano e 328 kg/hab/ano.

No último ano, o número de municípios que apre-
sentaram alguma iniciativa de coleta seletiva foi de 
4.145, representando 74,4% do total de municípios 
do país. As regiões Sul e Sudeste são as que apresen-
tam os maiores percentuais de municípios com ini-
ciativa de coleta seletiva.

No Brasil, a maior parte dos resíduos sólidos urba-
nos coletados seguiu para aterros sanitários, com 46 
milhões de toneladas enviadas para esses locais em 
2020, superando a marca dos 60% dos resíduos cole-
tados que tiveram destinação adequada no país. Por 
outro lado, áreas de disposição inadequada, incluindo 
lixões e aterros controlados, ainda estão em operação 
e receberam quase 40% do total de resíduos coletados.

PANORAMA DE RESÍDUOS  
SÓLIDOS (2021) 

Fonte: Roberta Alencar - sistemas@pr.comuniquese1.com.br
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Devagar, quase parando!
“País cuja economia não cresce é país condenado à fome, à miséria e ao subdesenvolvimento – 
considerados os verdadeiros inimigos da democracia! ”JK:

O FMI - Fundo Monetá-
rio Internacional divulgou, 
no dia 19 de abril último, 
o seu tradicional relatório 
quadrimestral intitulado 
World Economic Outlook, 
contendo as projeções atu-
alizadas dos principais indi-
cadores macroeconômicos 
para a economia mundial 
em 2022 e 2023. 

O Relatório aponta um 
corte expressivo, em rela-
ção às previsões de janeiro, 
e mais rigoroso ainda, na 
comparação com as estima-
tivas de outubro de 2021.

Para o Brasil, o FMI 
apresentou uma revisão 
“brandamente positiva”. A 
economia brasileira está 
posicionada entre as pou-
cas no mundo para as quais 
as análises do FMI melho-
raram um pouco a previsão 
de crescimento em 2022, 

em relação aos números an-
teriormente apresentados, 
em janeiro último.

Para o mundo como um 
todo, o FMI estima agora 
crescimento médio de 3,6% 
em 2022 e 2023, com corte 
de 0,8 ponto percentual, em 
relação à expansão de 4,4% 
projetada em janeiro e de 
1,3 ponto sobre os 4,9% 
estimados em outubro. Em 
janeiro deste ano, o Brasil 
apresentava uma previsão 
de crescimento de 0,3%, 
tendo sido agora aumenta-
da para 0,8%, o que repre-
senta uma melhora inex-
pressiva de 0,5 ponto.

Apesar da aparente 
“melhora”, a economia bra-
sileira manteve-se na rabei-
ra das demais economias. A 
expansão da atividade no 
Brasil ficará, se a projeção 
do FMI vir a se confirmar, 
muitos pontos abaixo do 
crescimento médio mundial 
e de qualquer outro país 

do G20, exceto a 
Rússia. Cabe res-
saltar que, mesmo 

tomando um corte na pre-
visão de crescimento, em 
relação a janeiro, nenhuma 
economia cresceria menos 
de 2% em 2022.

De outro lado, há de se 
considerar que até na pe-
riférica região da América 

Latina e Caribe, o Brasil é 
um ponto fora da curva — 
puxando a média regional 
para baixo. Nas projeções 
do FMI, a região deverá 
crescer 2,5% neste ano – 
quatro vezes superior do 
que a taxa estimada para 
a economia nacional. Isso 

Fonte: Valor

Economista, Presidente e Editor-Geral de MercadoComum.
Carlos Alberto teixeira de Oliveira
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sem falar nas previsões de 
inflação e desemprego, nas 
quais, o Brasil se mantém 
líder do ranking do FMI. O 
Fundo prevê que o país en-
cerre o ano de 2022 com 
inflação de 8,2% e taxa de 
desemprego de 13,7%, de 
acordo com a metodologia 
utilizada pela instituição.

GUERRA RETARDA A 
RECUPERAÇÃO MUNDIAL

De acordo com o do-
cumento World Economic 
Outlook divulgado pelo 
FMI – Fundo Monetário In-
ternacional em 19 de abril 
último, “a guerra na Ucrâ-
nia desencadeou uma crise 
humanitária custosa que 
exige uma solução pacífica. 
Ao mesmo tempo, os da-
nos econômicos do confli-
to contribuirão para uma 
desaceleração significativa 
do crescimento global em 
2022 e aumentarão a in-
flação. Os preços dos com-
bustíveis e dos alimentos 
aumentaram rapidamente, 
atingindo com mais força as 
populações vulneráveis em 
países de baixa renda.

O crescimento global 
deverá desacelerar de uma 
estimativa de 6,1% em 
2021 para 3,6% em 2022 e 
2023. Isso é 0,8 e 0,2 pon-
tos percentuais menor para 
2022 e 2023 do que o proje-
tado em janeiro. 

Além de 2023, o cres-
cimento global deverá cair 
para cerca de 3,3% no mé-
dio prazo. Os aumentos nos 
preços das commodities 
induzidos pela guerra e as 
crescentes pressões sobre os 
preços levaram a projeções 
de inflação para 2022 de 
5,7% nas economias avan-
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çadas e 8,7% nos mercados 
emergentes e economias 
em desenvolvimento – 1,8 e 
2,8 pontos percentuais aci-
ma do projetado em janeiro 
passado. Esforços multilate-
rais para responder à crise 
humanitária, evitar maior 
fragmentação econômica, 
manter a liquidez global, 
gerenciar o sobreendivida-
mento, combater as mudan-
ças climáticas e acabar com 
a pandemia são essenciais.

Em todos os vinte e 
dois anos iniciais deste 
novo século e milênio, em 
apenas cinco deles (2002, 
2004, 2007, 2008 e 2010) a 
economia brasileira conse-
guiu registrar desempenho 
superior à média global. 
Desde 2011, até os dias 
atuais e, em todos eles, o 
PIB-Produto Interno Bruto 
médio global apresentou 
atuação superior e muito 
mais vigorosa do que os 
níveis brasileiros, o que re-
presenta uma verdadeira 
tragédia nacional, princi-

palmente se analisada sob 
a ótica social. 

Durante a primeira dé-
cada de 2001/2010, a eco-
nomia brasileira cresceu 
no acumulado 43,91% e 
até conseguiu acompanhar 
a evolução média da econo-
mia mundial, que registrou 
uma expansão 46,76%.

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

Já no período 2011-
2020 seguinte, considerada 
a “Década-Fracassada”, en-
quanto a média da economia 
global expandiu 32,37%, a 
brasileira praticamente não 
saiu do lugar, tendo crescido 
apenas 2,68% no acumula-
do do período.

Consideradas as proje-
ções do PIB mundial feitas 
pelo FMI – Fundo Mone-

Em vermelho significa variação inferior à média mundial
*Projeção. Fonte: Mundo/FMI – Brasil IBGE

Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil
 Diferença em p.p.

   (Brasil - Mundo)

2001 2,45  1,39 -1,06

2002 2,90  3,05 +0,15

2003 4,26  1,14 -3,12

2004 5,42  5,76 +0,34

2005 4,86  3,20 -1,76

2006 5,42  3,96 -1,46

2007 5,56  6,07 +0,51

2008 3,05  5,09 +2,04

2009 -0,09 -0,13 -0,04

2010 5,43  7,53 +2,10

2011 4,29 3,97 -0,32

2012 3,57 1,92 -1,65

2013 3,42 3,01 -0,41

2014 3,52 0,50 -3,02

2015 3,42 -3,55 -6,97

2016 3,25 -3,28 -6,53

2017 3,75 1,32 -2,43

2018 3,61 1,78 -1,83

2019 2,87 1,22 -1,65

2020 -3,06 -3,88 -0,82

2021 6,11 4,62  -1,49

2022* 3,59  0,81 -2,78

EVOLUÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO  
BRUTO MÉDIA MUNDIAL X BRASIL
2001 a 2022 – Em %

BRASIL: PIB X PIB PER CAPITA – 2000/2021
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tário Internacional para o 
ano de 2022, o placar para 
o desempenho médio acu-
mulado, da economia global 
deste início de século, pode-
rá ser o seguinte: Mundo: 
113,54% - Brasil: 55,85%.

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 32,37%.

Crescimento da econo-
mia brasileira no governo 
Bolsonaro deverá ser bem 
modesto e representará 
apenas 27% da média 
global 

Considerando-se as 
projeções do FMI, relativa-
mente aos quatro anos de 
governo Jair Bolsonaro, o 
PIB brasileiro deve registrar 
uma expansão média anual 
de 0,69% e acumulada de 
2,61% - resultado bastante 

inferior aos níveis espera-
dos de crescimento da eco-
nomia mundial, que poderá 
apresentar uma expansão 
média anual de 2,38% e 
acumulada de 9,61% du-
rante o mesmo período.

 2001/2010 2011/2020 2021/2022* Período
Mundo 46,76 32,37 9,92 113,54
Brasil 43,91 2,68 5,47 55,85

 2001/2010 2011/2020 2021/2022* Período
Mundo 3,93 2,86 4,85 3,53
Brasil 3,73 0,30 2,72 2,08

VARIAÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
SÉCULO XX - MÉDIA ANUAL – EM %

RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO
EM %

*Projeções

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

4,2 4,2 4,5 4,4

5,9

7,4
6,2

8,6

1,6

0,3

2,6
3,7

Fonte: IBGE/IPEADATA/MinasPart Desenvlvimento

Item Unidade 2019 2020 2021 2022 Média Acumulado do período

IPCA % ano 4,31 4,52 10,06 7,65 6,64 29,17
IGP-M % ano 7,30 23,14 17,78 12,35 15,14 74,84
Câmbio(1) % ano 7,94 30,70 4,57 -6,57 10,06 37,83
Selic(2) % ano 4,50 2,00 9,25 13,25 - -
PIB % ano 1,22 -3,88 4,62 0,81 0,69 2,61
PIB per capita  % ano 0,51  -4,52 3,95  0,21 0,03 0,09
PIB Mundial    % ano 2,87 -3,06 6,11 3,59 2,38 9,61

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 FMI e Relatório Focus Bacen 22.04.22
Fonte: Banco Central do Brasil – FMI – LCA - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

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

Governo/Média Anual % Brasil Mundo Diferença*
João Batista Figueiredo 1,46 2,34 -0,88
José Sarney 4,50 3,92 +0,58
Fernando Collor -1,20 2,82 -4,02
Itamar Franco 5,00 2,66 +2,18
Fernando Henrique Cardoso 2,46 3,45 -0,99
Luiz Inácio Lula da Silva 4,08 4,24 -0,16
Dilma Rousseff 0,43 3,58 -3,15
Michel Temer 1,55 3,66 -2,11
Jair Bolsonaro* 0,69 2,38 -1,69

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

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

Elaboração MinasPart Desenvolvimento
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Levando-se em conta que, 
segundo estimativas do IBGE 
a população brasileira deve-
rá crescer 2,53% de 2019 a 
2022, a renda per capita dos 
brasileiros acumulada nesse 
período deverá apresentar 
uma expansão praticamen-
te nula,  de apenas 0,08% ao 
ano. Em termos globais, a ren-
da média per capita mundial 
deverá registrar crescimento 
de 6,17% durante esse mes-
mo período.

Desde 1980, no con-
solidado de seus respecti-
vos governos, apenas José 
Sarney e Itamar Franco 
conseguiram obter ex-
pansão real da economia 
brasileira, isto é, foram 
períodos em que o PIB 
brasileiro conseguiu su-
perar a média mundial. 

Itamar Franco lidera 
o ranking, registrando em 
seus dois anos de gover-

no um crescimento médio 
anual de 2,18% superior 
à média mundial.  O pior 
desempenho fica por con-
ta de Fernando Collor, em 
cujo mandato registrou-
-se uma queda real média 
anual de 4,02% durante 
os seus três anos – quan-
do comparada à média da 
economia mundial.

Nos últimos onze anos, o 
PIB – Produto Interno Bruto 
brasileiro, convertido em dó-
lares norte-americanos teve 
a sua participação, no total 
mundial, reduzida quase à 
metade e isso significa uma 
perda de aproximadamente 
US$ 1 trilhão somente em 
2021- quando comparada 
com o ano de 2011.

Classificação Governo Variação Média Anual p.p.
1º Itamar Franco +2,18
2º  José Sarney +0,58
3º  Luiz Inácio Lula da Silva -0,16
4º  João Batista Figueiredo -0,88
5º  Fernando Henrique Cardoso -0,99
6º  Jair Bolsonaro* -1,69
7º  Michel Temer -2,11
8º  Dilma Rousseff -3,15
9º  Fernando Collor -4,02

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

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

Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano Brasil Mundo BR/Mundo %
2011 2.614,03 73.654,67 3,55
2012 2.464,05 75.038,19 3,28
2013 2.471,72 77.207,53 3,20
2014 2.456,06 79.237,88 3,10
2015 1.800,05 74.954,12 2,40
2016 1.796,62 76.153,75 2,36
2017 2.063,52 80.823,16 2,55
2018 1.915,91 85.883,45 2,23
2019 1.877,82 87.536,34 2,15
2020 1.444.72 85.238,62 1,70
2021 1.608,83 96.292,57 1,67
2022 1.833,27 103.867,10 1,77

EVOLUÇÃO DO PIB MUNDIAL X BRASIL
Em US$ bilhões correntes – 2011 a 2021

Fonte: FMI-World Economic April– Oct/2022. 
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Classificação País US$ bilhões % do Total 
   Mundial
01 Estados Unidos 22.997,50 23,16
02 China   17.458,03 18,13
03 Japão 4.937,42 5,13
04 Alemanha 4.225,92 4,39
05 Reino Unido 3.187,63 3,31
06 Índia 3.041,99 3,16
07 França 2.935,49 3,05
08 Itália 2.101,28 2,18
09 Canadá 1.990,76 2,07
10 Coreia do Sul 1.798,54 1,87
11 Rússia 1.775,55 1,84
12 Austrália 1.633,29 1,70
13 Brasil 1.608,08 1,67
14 Irã 1.426,30 1,48
15 Espanha 1.426,22 1,48
16 México 1.294,83 1,35
17 Indonésia 1.186,07 1,23
18 Holanda 1.018,68   1,06
Total Mundial  96.292,57 100,00

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS
2021

Fonte: FMI-World Economic Outlook – Apr/2022
Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Classificação País US$ bilhões % do Total 
   Mundial
01 Estados Unidos 25.346,81 24,40
02 China 19.911,59 19,17
03 Japão   4.912,15 4,73
04 Alemanha 4.256,54 4,10
05 Reino Unido 3.376,00 3,24
06 Índia 3.291,40 3,17
07 França 2.936,70 2,83
08 Canadá 2.221,22 2,14
09 Itália 2.058,33 1,98
10 Brasil 1.833,27 1,77
11 Rússia 1.829,05 1,76
12 Coreia do Sul 1.804,68 1,74
13 Austrália 1.748,33 1,68
14  Irã 1.739,01 1,67
15 Espanha 1.435,56 1,38
16 México 1.322,74 1,27
17 Indonésia 1.289,30 1,24
18 Arábia Saudita 1.040,17 1,00
19 Holanda 1.013,60 0,08
Total Mundial  103.867,70 100,00

RANKING DAS MAIORES ECONOMIAS
PROJEÇÕES PARA 2022

*Projeções. - Fonte: FMI-World Economic Outlook – Apr/2022.  
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Mesmo com um cres-
cimento de apenas 0,81%, 
o Brasil deverá ganhar 
três posições no ranking 
mundial das maiores eco-
nomias de 2022 e poderá 
passar a ocupar o 10º lu-

gar, de acordo com proje-
ções do FMI. Esse desem-
penho expressivo tem uma 
única justificativa: a forte 
valorização do real em re-
lação ao dólar norte-ame-
ricano que, apenas nos 

três primeiros meses do 
ano, já havia apresentado 
uma variação de 15%.

Há 26 anos, a economia 
brasileira era maior do 
que a chinesa.  Atualmente, 

ela é 11 vezes menor

É importante mencio-
nar que, no ano de 1995, 
o PIB-Produto Interno 
Bruto brasileiro totalizava, 
em valores correntes, US$ 

Nos últimos dez anos 
caiu para a metade a par-
ticipação do Brasil no PIB 
Mundial

Em 2021, o PIB-Produ-
to Interno Bruto brasileiro 
reduziu, mais uma vez, a 
sua participação na eco-
nomia global, reduzindo-a 
para 1,67% o que equivale, 
praticamente, à metade do 
registrado em 2011.

Mesmo com o cresci-
mento 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 registrou, no 
ano passado, um PIB no-
minal de US$ 1,608 trilhão, 
enquanto que o da Austrália 
ficou em US$ 1,633 trilhão. 

Com esse resultado, o Brasil 
perdeu uma posição e pas-
sou a ocupar a 13ª coloca-
ção no ranking mundial das 
maiores economias.

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, 
ficou na 14ª posição. 

O maior PIB do mun-
do em 2021 pertence, 
mais uma vez, aos Esta-
dos Unidos, com US$ 23,0 
trilhões – representando 
23,16% do total mundial. 
A China possui a segunda 
maior economia, com US$ 
17,5 trilhões – 18,13% 
do total mundial, seguida 
pelo Japão, com US$ 4,9 
trilhões – 5,13% do total 
mundial.

Brasil deverá subir no ranking das 
maiores economias e a economia global 
superar US$ 100 trilhões em 2022
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786,54 bilhões e detinha 
uma participação relativa 
de 2,53% no total mundial 
e superava o da China, de 
US$ 736,54 bilhões, com 
participação de 2,38%. 
Decorrido um quarto de 
século, o resultado atual 
é impressionante: a eco-
nomia chinesa, atualmen-
te, detém um PIB quase 
onze vezes maior do que 
o brasileiro.  Agora, a par-
ticipação da China no PIB 
mundial é de 18,13% – en-
quanto a brasileira redu-
ziu-se para 1,67%.

Economia americana 
cresceu 5,7% em 2021 
– maior expansão desde 
1984

A economia dos Es-
tados Unidos registrou a 
sua maior expansão desde 

1984, devido ao avanço 
da vacinação contra a Co-
vid-19 e o aumento do con-
sumo: O PIB-Produto Inter-
no Bruto do país cresceu 
5,7% em 2021, primeiro 
ano do governo Joe Biden.  
O resultado foi um pouco 
acima das estimativas do 
mercado. 

A forte recuperação 
da maior economia mun-
dial reproduz os efeitos 
dos estímulos do governo 

Biden para mitigar os im-
pactos da pandemia e da 
manutenção dos juros 
em patamares historica-
mente baixos, entre zero 
e 0,25% - apesar de uma 
inflação anual de 7,1%. 
Essa política contribuiu 
para a expansão de diver-
sos segmentos, incluindo 
o consumo das 
famílias, investi-
mentos e expor-
tações.

Em 2020, quando a 
pandemia da Covid-19 der-
rubou a economia global, 
o PIB dos Estados Unidos 
retraiu 3,4%, maior queda 
em 74 anos.

 1995 2000 2010 2021
Brasil 786,54 655,44 2.207,62 1.608,08
China 736,87 1.214,92 6.066,35 16.458,03
Mundo 31.003,49 33.843,97 66.026,27 96.292,57

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

Fonte: FMI – World Economic Outlook/Elaboração MinasPart Desenvolvimento

 1995 2000 2010 2021
Brasil 2,53 1,94 3,34 1,67
China 2,38 3,59 9,19 18,13
Mundo       100,00 100,00 100,00 100,00

PARTICIPAÇÃO PIB – BRASIL X CHINA NO TOTAL MUNDIAL 
Período de 1995 a 2021 - Em %

Fonte: FMI – World Economic Outlook/Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Fonte: Bureau of Economic Analysis - Valor
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Será o Brasil ainda capaz de 
sobreviver a seus políticos?

Formado em 
Economia e 
Direito, Ph.D pela 
Universidade 
de Chicago, 
ex-presidente do 
BNDES e do IBGE, 
fundador e sócio 
da RC Consultores. 
Foi Presidente 
do Instituto 
Atlântico e 
fundador da OSCIP 
Instituto Maria 
Stella. Fundou 
o Movimento 
Brasil Eficiente 
que propõe uma 
simplificação da 
carga tributária e 
mais eficiência dos 
gastos público. É 
autor de mais de 
10 livros, entre os 
quais O Mito do 
Governo Grátis, 
Rebeldia e Sonho e 
Lanterna na Proa.

PAULO RABELLO DE CASTRO

Em mais dois anos – 2024 – 
o Plano Real estará comple-
tando 30 anos de duração. 
Naquele primeiro de julho de 
1994, entrava em vigor uma 
nova era, com promessa de 
estabilidade dos preços e a 
volta de um crescimento vi-
goroso, como ocorria até os 
anos 1970. O País convivia, 
então, com uma superinfla-
ção de até 2000% ao ano e 
achatamento salarial provo-
cado pela corrosão do poder 
de compra do trabalhador. 
Era o chamado “imposto in-
flacionário” provocado pelo 
excesso de emissões de um 
dinheiro em contínuo proces-
so de perda de valor. O Real, 
moeda que sobrevive até 
hoje, chegou como um gran-
de alento para a população 

sofrida. Com isso, o ministro 
responsável pela implanta-
ção do Real – FHC - conseguiu 
se eleger duas vezes, no ano 
de 1994 e, em seguida, em 
1998, derrotando Lula em 
ambas as campanhas, mesmo 
com a economia no chão da 
segunda vez. 

Com alguns personagens no-
vos – e outros antigos, ape-
nas muito mais velhos – a 
história se repete na frente 
dos brasileiros. A inflação, 
que não caminha mais nos 
píncaros dos quatro dígitos, 
avança, no entanto, pelos 
dois dígitos. Em março úl-
timo, o IPCA de 12 meses 
atingiu a furiosa marca de 
11,3%, registrando 1,62% no 
mês, um recorde para março, 

em toda a era do Plano Real. 
Razões oficiais para essa alta 
não faltam ao discurso do go-
verno. A principal desculpa é 
que estamos em boa compa-
nhia, pois até nos EUA e Eu-
ropa os índices dispararam. 
Nos EUA não há família que 
não tenha sentido o beliscão 
da inflação acima de 7% ao 
ano. A Europa vai no mesmo 
caminho, insuflada pela crise 
de energia, e agravada com 
o bloqueio de importações 
de carvão e de petróleo da 
Rússia. 

Aqui, o efeito danoso da in-
flação está sendo combatido 
da maneira mais dolorosa 
pelo Banco Central, via juros 
na lua, depois de haver per-
dido a mão da “ancoragem 
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das expectativas” do mer-
cado. A serpente dos preços 
há muito não obedece mais 
à flauta mágica do banquei-
ro em Brasília. O mercado 
promove altas contínuas nas 
expectativas semanais, a 11ª 
alta consecutiva da pesquisa 
Focus. É uma derrota eviden-
te da política econômica do 
governo, que só encontra pa-
ralelo na destruição econô-
mica que o PT de Dilma havia 
deixado em 2016. Portanto, 
estamos num teatro de guer-
ra interna sem inocentes de 
nenhum lado. 

Nesse cenário inflacionário, 
já sabemos quem mais perde: 
a população assalariada, com 
ou sem carteira assinada, a 
imensa maioria do povo que, 
um dia, torceu para o Pla-
no Real dar certo. Faz quase 
trinta anos. E muito pouco 
aconteceu desde então. Mes-
mo no tão decantado período 
do presidente Lula, em que 
um surto monumental de 
preços de produtos agrícolas 
e minerais deu de presente 
ao País a chance de se reen-
contrar com um crescimento 
sustentado, o que se viu foi 
o aumento permanente da 
extração de “dinheiro bom” 
das famílias e empresas – via 
carga tributária - para finan-
ciar programas populistas e 
distribuição de vantagens in-
devidas a grupos.

Tal extração econômica foi 
contínua, ano após ano, lan-
çando dinheiro bom e repro-
dutivo em atividades estéreis 
ou improdutivas. E a extra-
ção, na jugular da economia 
produtiva, veio só crescendo, 
como o beijo de um vampiro, 
desde o período FHC, pas-
sando por Lula e Dilma, por 

Temer e, agora, Bolsonaro. 
Não há ideologia nenhuma 
nessa extração, que se repete 
em todos os governos da era 
do Real, pois todos – sem ex-
ceção – têm adotado uma só 
matriz econômica, baseada 
em tirar da base da economia 
(trabalhadores e empresas, 
especialmente PMEs) para 
entregar ao sustento das má-
quinas obesas dos três pode-
res, nos três níveis de gover-
no. Mais gastos, sempre, e por 
todos os motivos e desculpas. 
O parco crescimento das ativi-
dades produtivas é que paga 
a conta do miserê nacional. A 
regra da extração é simples: é 
preciso fazer crescer a carga 
tributária e a dívida pública, 
esta quando os impostos não 
alcançam cobrir a gastança. 
Não por acaso, o próprio go-

verno vem de anunciar que 
a carga tributária, calculada 
oficialmente, encostou em 
34% do PIB. O número, na 
prática, é maior pois, se com-
putado o déficit público anu-
al, a extração governamental 
chega aos 40% do PIB. Não há 
sociedade que possa supor-
tar tamanha extração anual 
sem consequências fatais ao 
seu desenvolvimento. Esta 
é a ÚNICA RAZÃO do nosso 
pífio crescimento anual. Po-
rém, os discursos vazios dos 
pré-candidatos nem abordam 
nossa doença maior: a conju-
gação infame de mais inflação 
e mais extração. Será o Brasil 
ainda capaz de sobreviver a 
seus políticos? As urnas de 
2022 nos responderão.
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Lula defende aumento da capacidade 
de refino da Petrobras
Lula volta a defender a reconstrução do potencial de refino de combustíveis 
da Petrobras para evitar que o Brasil faça importação de derivados do 
petróleo e os preços deixarem de ser “dolarizados”

“O Brasil está exportando óleo cru, 
quando na verdade a gente poderia es-
tar exportando derivados a um preço 
muito maior e o Brasil ganhando mui-
to mais”, disse, afirmando também não 
fazer sentido a gasolina estar R$ 7,50 
e o óleo diesel R$ 6,80, em Fortaleza. 
“Poderia custar menos, é só aumentar 
a capacidade de refino daquele produ-
to que nós temos de forma suficiente 
no Brasil. Então, nós precisamos fazer 
as refinarias. Em vez de fazer, eles estão 
vendendo as refinarias e quem com-
prou não vai baratear preços”, disse no 
dia 7 de abril último, em entrevista ao 
vivo à rádio cearense Jangadeiro.

Lula afirmou que a irresponsabi-
lidade administrativa dos governos 
que sucederam o PT levou ao des-
monte da Petrobras, à decisão de ven-
der a BR e de não dar continuidade 
a projetos de refinarias que estavam 
em curso nos governos dele e da ex-
-presidenta Dilma Rousseff.

“A irresponsabilidade deles pa-
ralisou refinarias. Se tivessem con-
tinuado, as refinarias do Ceará e do 
Maranhão já estariam prontas”, disse 
criticando também o argumento de 
que a venda da BR Distribuidora tra-
ria concorrência e redução de preços. 
Segundo o ex-presidente, hoje são 392 
empresas importando gasolina, o que 
faz com que os preços sejam “dolari-
zados”, ou seja, reajustados conforme 
a variação do mercado internacional.

Lula voltou a defender o papel 
estratégico da Petrobras, disse que a 
empresa tem potencial tecnológico e 
lamentou que a prioridade da estatal 
hoje seja distribuir a maior parte do 
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lucro para os acionistas, em vez de 
fazer investimentos para se fortale-
cer, como acontecia nos governos do 
PT. “A maior parte do lucro de 106 bi-
lhões para acionistas de nova Iorque, 
quando parte deveria ser utilizada 
para reinvestimento em maior capa-
cidade de produção e de refino para o 
Brasil ganhar muito mais”.

 
PELO SÉTIMO ANO CONSECUTIVO, 
O BRASIL É SUPERAVITÁRIO 
NA BALANÇA COMERCIAL DE 
PETRÓLEO E DERIVADOS

Em 2021 o Brasil registrou um dos 
maiores superávits na balança comer-
cial de petróleo e derivados, atingindo 
saldo positivo de US$ 18,30 bilhões, 
equivalente a uma expansão de 30,71% 
em relação ao ano de 2020.  As expor-
tações somaram US$ 37,44 bilhões – 
50,18% superiores ao valor obtido no 
ano anterior.  Já as importações totali-
zaram US$ 19,14 bilhões, o que repre-
senta um acréscimo de 75,51% acima 
do valor registrado em 2020.

Ano Exportações Importações Saldo

2014 25,66 -35,35    -9,69

2015 16,80 -17,09    -0,29

2016 13,61 -11,13   +2,48

2017 21,44 -15,94   +5,50

2018 31,86 -19,74 +12,13

2019 30,16 -18,73 +11,43

2020 24,93 -10,93 +14,00

2021 37,44 -19,14 +18,30
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Comércio 

Exterior/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL VIROU EXPORTADOR DE PETRÓLEO E DERIVADOS 
EM US$ BILHÕES - PERÍODO DE 2014/2021
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Brasil: Representatividade dos 
estados no Congresso Nacional está 
distorcida e precisa ser alterada 

Istockphotos

Número de deputados e senadores por estado não espelha a realidade populacional 
ou econômica do País. Sudeste e Sul, mesmo detendo maior população e economia, 
não possuem maioria política no Brasil

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 
Presidente e Editor-Geral de MercadoComum

O Congresso Nacional é formado 
pelo Senado, que conta com 81 sena-
dores – três para cada estado - e pela 
Câmara dos Deputados, que possui 
513 deputados que, através do voto 
“proporcional”, são eleitos e exercem 
seus cargos por quatro anos. 

 
O Senado Federal não segue ne-

nhuma proporcionalidade para a de-
terminação do número de senadores 
e cada Estado, independentemente 
do tamanho da sua população, PIB-
-Produto Interno Bruto ou área geo-

gráfica, tem direito a uma represen-
tatividade de três senadores, eleitos 
para um mandato de oito anos.

O sistema utilizado nas eleições 
para o cargo de senador é o majoritá-
rio. É eleito o candidato que obtiver o 
maior número dos votos apurados no 
estado em que concorre. O mandato 
dos senadores é de oito anos, mas as 
eleições para o Senado acontecem de 
quatro em quatro. Assim, a cada elei-
ção, a Casa renova, alternadamente, um 
terço e dois terços de suas 81 cadeiras. 

Nas próximas eleições de 2 de outubro 
será renovado 1/3 dos senadores.

O sistema de escolha para o pre-
enchimento de vagas para o Senado 
oferece profundas distorções: en-
quanto estados como Roraima ele-
geu, em 2018, Mecias de Jesus com 
apenas 85.366 votos; Roraima com 
Chico Rodrigues que teve 111.466 
votos e o Amapá com 128.186 votos 
elegeu Lucas Barreto já, em outros, 
o mínimo para eleição requereu de 
Arolde de Oliveira 2.382.265 votos 
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no Rio de Janeiro; de Carlos Viana fo-
ram necessários 3.568.658 votos em 
Minas Gerais e, em São Paulo, Marília 
Gabrilli precisou de 6.513.282 votos 
para se eleger.

Também é bastante questionável 
o sistema bicameral adotado no Brasil, 
o que acaba virando uma duplicidade 
e superposição de função dos poderes 
burocratizando, emperrando e demo-
rando, além do mais, a aprovação de leis. 

Sudeste e Sul detêm 56,27% da po-
pulação do país.  No entanto, possuem 
apenas 25,9% dos votos no Senado.

De acordo com a Constituição de 
1988, o número de deputados federais 
eleitos por estado é baseado na sua 
população, com um limite mínimo de 
8 deputados e um limite máximo de 70 

deputados por estado, que também é o 
número de deputados do estado mais 
populoso.  No entanto, esta regra não 
é mais seguida e ficou defasada, o que 
gera outras distorções na representa-
tividade política nacional.

A Carta Magna prevê que número 
de parlamentares eleitos por estado va-
rie entre 8 e 70, com ajustes periódicos 
conforme dados fornecidos pelo IBGE. 
No entanto, a conta não é atualizada 
desde 1993. Quando aprovado o texto 
constitucional pode até ser que o cri-
tério adotado buscasse fazer equipara-

ções aos grandes e menores estados na 
representatividade junto ao Congresso 
Nacional, mas o tempo demonstra que 
a fórmula não é a mais correta e precisa 
ser modernizada.  Assim, por exemplo, 
São Paulo que é o estado mais populo-
so do país, com 21,87% da população 
total e detendo 31,78% do PIB-Produto 
Interno Bruto brasileiro – dispõe de 
uma representatividade de apenas 
13,65% votos na Câmara dos Deputa-
dos e 3,70% no Senado.

De outro lado, os três menores es-
tados – Roraima, Amapá e Acre, deten-

NÚMERO DE DEPUTADOS 
POR ESTADO

 Estado Número de Deputados

Acre 8

Alagoas 9

Amazonas 8

Amapá 8

Bahia 39

Ceará 22

Distrito Federal 8

Espírito Santo 10

Goiás 17

Maranhão 18

Minas Gerais 53

Mato Grosso do Sul 8

Mato Grosso 8

Pará 17

Paraíba 12

Pernambuco 25

Piauí 10

Paraná 30

Rio de Janeiro 46

Rio Grande do Norte 8

Rondônia 8

Roraima 8

Rio Grande do Sul 31

Santa Catarina 16

Sergipe 8

São Paulo 70

Tocantins 8

TOTAL 513
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do uma população conjunta de 1,07% 
do total brasileiro possuem, juntos, 24 
deputados federais (4,68%) e 9 sena-
dores (11,11%).  

No dia 2 de outubro próximo, cada 
estado brasileiro vai eleger entre oito 
e setenta deputados, na proporção da 
população que abriga em dados do 
IBGE. Os limites mínimo e máximo 
são determinados pela Constituição 
Federal, mas os ajustes dentro des-
ses limites deveriam ser feitos por lei 
complementar votada no ano anterior 
às eleições, o que não vem ocorrendo.

A existência de um piso e um teto 
no número de representantes gera 
uma distorção porque a distribuição da 
população é desigual. Além disso, des-
de 1994 a conta da proporcionalidade 
não é ajustada, ou seja, o número de 
deputados federais ainda reflete uma 
estimativa feita em dezembro de 1993.

O consultor legislativo da Câmara 
dos Deputados Leo Van Houthe expli-
ca que essa distribuição causa uma 
certa disparidade de representação. 
Isso por que, em um estado populoso, 
mais eleitores precisam votar em um 
candidato para que ele seja eleito. 

“Mas vamos lembrar que essa foi 
uma opção do constituinte de 1988 
(equivocada no meu entendimento) 
que, já de antemão, deu a indicação que 
não queria uma proporcionalidade ab-
soluta. Os estados menores não deve-
riam ter uma quantidade tão pequena 
de deputados federais que pudesse 
gerar predominância de estados muito 
populosos em detrimento do interesse 
desses estados menos populosos.”

O cientista político Alessandro Ro-
drigues Costa acrescenta os critérios 
de distribuição de cadeiras da Câmara 
entre os estados acabam alterando o 
valor proporcional de cada voto.

“O voto de um cidadão com domicí-
lio eleitoral no Acre vale proporcional-
mente mais do que em São Paulo. No 
Acre temos cerca de 800 mil habitantes 
e em São Paulo, só na capital, são 10 

Estado População (Mil habitantes) % no total brasileiro

São Paulo 46.649,13 21,87

Minas Gerais 21.411,92 10,04

Rio de Janeiro 17.463,63 8,18

Paraná 11.597,48 5,44

Rio Grande do Sul 11.466,63 5,37

Santa Catarina 7.338,47 3,44

Espírito Santo 4.108,51 1,93

Total 120.035,49 56,27

Brasil 213.317,64 100,00
Fonte: IBGE – Formatação: MinasPart Desenvolvimento

1 - SUDESTE E SUL– POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO BRASIL – 2021

Estado População (Mil habitantes) % no total brasileiro

São Paulo 2.348,34 31,78

Rio de Janeiro 779,93 10,56

Minas Gerais 651,87 8,82

Rio Grande do Sul 482,46 6,53

Paraná 466,38 6,31

Santa Catarina 323,27 3,75

Espírito Santo 137,35 1,86
Total 5.189,60 70,23

Brasil 7.389,13 100,00
Fonte: IBGE – Último dado disponível de 2019

Formatação: MinasPart Desenvolvimento

2 - SUDESTE E SUL – PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO 
EM RELAÇÃO AO BRASIL

Estado Mil Km2 % no total brasileiro

Minas Gerais 651,87 10,18

Rio Grande do Sul 281,70 4,89

São Paulo 248,22 4,31

Paraná 199,30 3,46 

Santa Catarina 95,73 1,66

Espírito Santo 46,07 0,80

Total 1.501,29  26,06

Brasil 7.389,13 100,00
Fonte: IBGE - Formatação: MinasPart Desenvolvimento

3 - SUDESTE E SUL – ÁREA GEOGRÁFICA EM RELAÇÃO AO BRASIL

Estado Deputados     % no total Senadores % no total 

São Paulo 70 13,65 3 3,70

Minas Gerais 53 10,33 3 3,70

Rio de Janeiro 46 8,97 3 3,70

Paraná 30 5,84 3 3,70

Rio Grande do Sul 31 6,04 3 3,70

Santa Catarina 16 3,12 3 3,70
Espírito Santo 10 1,95 3 3,70

Total 256 49,9 21 25,90
Fonte: Congresso Nacional

4 – SUDESTE E SUL – REPRESENTATIVIDADE NO CONGRESSO NACIONAL
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Estado Deputados     % no total Senadores % no total 
São Paulo 70 13,65 3 3,70
Minas Gerais 52 10,33 3 3,70
Rio de Janeiro 42 8,97 3 3,70
Rio Grande do Sul 28 6,04 3 3,70
Paraná 28 5,45 3 3,70
Santa Catarina 18 3,50 3 3,70
Espírito Santo 10 1,95 3 3,70
Total 248 48,34 21 25,90

Estado Deputados     % no total Senadores % no total 
São Paulo 112 21,83 18 21,83
Minas Gerais 52 10,33 8 10,33
Rio de Janeiro 42 8,97 7 8,18
Paraná 28 5,44 4 5,37
Rio Grande do Sul 28 5,37 4 5,37
Santa Catarina 18 3,44 3 3,44
Espírito Santo 10 1,93 2 1,93
Total 290 56,53  46 56,90

0001 SIGLA NOME DEFERIMENTO PRESIDENTE NACIONAL 
1 MDB MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 30.6.1981 LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI
2 PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 3.11.1981 KASSYO SANTOS RAMOS, em exercício
3 PDT PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 10.11.1981 CARLOS LUPI
4 PT PARTIDO DOS TRABALHADORES 11.2.1982 GLEISI HELENA HOFFMANN
5 PCdoB PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 23.6.1988 LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
6 PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 1°.7.1988 CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS
7 PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24.8.1989 BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO 
8 AGIR AGIR 22.2.1990 DANIEL S. TOURINHO
9 PSC PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 29.3.1990 EVERALDO DIAS PEREIRA
10 PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 25.10.1990 ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO
11 CIDADANIA CIDADANIA 19.3.1992 ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE
12 PV PARTIDO VERDE 30.9.1993 JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA
13 AVANTE AVANTE 11.10.1994 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE
14 PP PROGRESSISTAS 16.11.1995 CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, em exercício
15 PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO 19.12.1995 JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
16 PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO 9.5.1996 EDMILSON SILVA COSTA*
17 PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 18.2.1997 ALDINEA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ
18 DC DEMOCRACIA CRISTÃ 5.8.1997 JOSÉ MARIA EYMAEL
19 PCO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA 30.9.1997 RUI COSTA PIMENTA
20 PODE PODEMOS 2.10.1997 RENATA HELLMEISTER DE ABREU
21 REPUBLICANOS REPUBLICANOS 25.8.2005 MARCOS ANTONIO PEREIRA
22 PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 15.9.2005 JULIANO MEDEIROS
23 PL PARTIDO LIBERAL 19.12.2006 VALDEMAR COSTA NETO
24 PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 27.9.2011 GILBERTO KASSAB
25 PATRIOTA PATRIOTA 19.6.2012 OVASCO R. A. RESENDE, em exercício
26 PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL 24.9.2013 MARCUS VINÍCIUS  CHAVES DE HOLANDA 
27 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE 24.9.2013 PAULO PEREIRA DA SILVA
28 NOVO PARTIDO NOVO 15.9.2015 EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO
29 REDE REDE SUSTENTABILIDADE 22.9.2015 HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES
30 PMB PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA 29.9.2015 SUÊD HAIDAR NOGUEIRA
31 UP UNIDADE POPULAR 10.12.2019 LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE
32 UNIÃO UNIÃO BRASIL 8.2.2022 LUCIANO CALDAS BIVAR

Fonte: Congresso Nacional

Fonte: Congresso Nacional

Agência Câmara de Notícias, Wikepedia, IBGE
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5 - SUDESTE E SUL – REPRESENTATIVIDADE NO CONGRESSO NACIONAL

PARTIDOS REGISTRADOS NO TSE

Para estar hoje em conformidade 
com a Constituição Federal:

O que atualmente deveria prevalecer:

milhões. Proporcionalmente, esses 8 
deputados no Acre precisam de menos 
votos para serem eleitos e esse cidadão 
tem uma representatividade maior, 
proporcionalmente, do que os milhões 
de eleitores de São Paulo têm na Câma-
ra dos Deputados”, explica. 

Costa calcula que São Paulo deve-
ria ter cerca de 112 deputados para 
uma proporção mais aproximada, 
mas a própria Constituição proíbe 
que um estado tenha mais de 70 re-
presentantes na Câmara.

NOVA DISTRIBUIÇÃO

Em 2013, o TSE chegou a editar uma 
resolução com mudanças no tamanho 
das bancadas estaduais na Câmara, com 
base na distribuição da população bra-
sileira. Mas o Supremo Tribunal Federal 
(STF) a considerou inconstitucional, por 
entender que caberia ao Parlamento de-
cidir isso por meio de lei complementar 
e não a um órgão judiciário.
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Eleições 2022: Muito próximos 
de algo que desconhecemos

Advogado, ex-
deputado federal 
e ex-ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Existe um entendimento de 
que as redes sociais e a inter-
net deram mais transparência 
à esfera pública e franquearam 
ao homem comum uma parti-
cipação mais ativa no processo 
político. Em certos aspectos isto 
é verdadeiro. Nas eleições para 
Presidente da República, Gover-
nadores e Prefeitos a população 
forma um juízo bastante consis-
tente do que está sendo decidido 
por meio de suas escolhas.

Nestas eleições o número de 
candidatos é reduzido, muitas 
vezes apenas dois e raramen-
te mais do que cinco. É fácil 
compará-los e afinal decidir. 
As principais mensagens elei-
torais ficam na memória. É 
muito comum que os eleitores 
se desiludam com o passar do 
tempo, mas isto faz parte do 
jogo democrático. Os julgamen-
tos humanos, como estamos 
aprendendo com as ciências 
da mente, são muito influencia-
dos por vieses e ruídos. Neste 
campo especialistas e homens 
comuns pouco se diferenciam.

Nas democracias, no entanto, 
os eleitos para exercer o Poder 
Executivo não exercem o poder 
sozinhos. O Governo é compar-
tilhado com um outro corpo 
eletivo, que é o Parlamento. Se 
o Executivo e o Legislativo não 
agem de maneira cooperativa 
o Governo fica paralisado ou 
persegue objetivos contradi-
tórios. Governos democráticos 
só podem funcionar quando o 
Executivo tem maioria parla-
mentar. No sistema parlamen-
tarista de Governo é a própria 
maioria que governa, por meio 

de um Primeiro Ministro de sua 
escolha e de sua confiança. Se 
há divergência cai o Governo ou 
convocam-se novas eleições na 
busca de uma nova maioria.

Nos regimes presidencialistas, 
quando há apenas dois parti-
dos é mais natural a formação 
de uma maioria associada ao 
Governo. Quando isto deixa de 
acontecer o sistema entra em 
modo de crise, como vemos 
frequentemente nos Estados 
Unidos. No Brasil, consegui-
mos o requinte de montar o 
mais caótico e disfuncional dos 
sistemas. O regime é presiden-
cialista, os partidos não são 
apenas dois, mas vinte e cinco 
e as eleições para Presidente e 
Governador são completamen-
te diferentes das eleições para 
deputados, embora realizadas 
no mesmo dia.

Nos países mais maduros e civi-
lizados as eleições para o Parla-
mento são análogas às eleições 
para o Executivo. O país é dividi-
do em distritos eleitorais, tantos 
quanto o número de cadeiras, 
e em cada distrito uns poucos 
candidatos disputam uma elei-
ção majoritária, para que o 
eleito represente a maioria da 
sua circunscrição. O eleitor do 
distrito conhece pessoalmente 
os candidatos, suas vidas, suas 
ideias e seu caráter político. Ao 
contrário do que acontece en-
tre nós, o eleitor sabe em quem 
votou e porque votou. Este sis-
tema não forma maiorias auto-
máticas, mas como as eleições 
se realizam ao mesmo tempo, a 
influência do debate nacional é 
sempre dominante.

No Brasil a eleição para depu-
tados é uma forma de enganar 
a população. Os votos são con-
tados para os partidos, além de 
para os candidatos e o número 
de deputados em cada Estado é 
definido pelos votos dos parti-
dos. O eleitor vota no candidato 
A e acaba elegendo B, que pen-
sa exatamente o contrário da A, 
pois os partidos não escolhem 
seus candidatos pela afinidade 
de ideias, mas pelo seu poten-
cial de votos. E quem é eleito 
pode durante o mandato mu-
dar de partido, como aconteceu 
há pouco, com 150 deputados, 
sem satisfação ao eleitor.

O Presidente eleito, com mais 
de cinquenta milhões de vo-
tos, descobre que seu partido 
tem pouco mais de 10% da 
Câmara dos Deputados. Para 
governar procura cooptar o nu-
mero necessário para formar a 
maioria.  Começa aí o comércio 
parlamentar, cujas moedas são 
nomeações e verbas, se possí-
vel secretas. Políticas públicas, 
crescimento econômico, em-
prego, proteção social, tudo isto 
são palavras estranhas neste 
mercado sombrio e às vezes 
clandestino.

Se o Brasil não mudar radical-
mente sua forma de eleger seus 
deputados nenhum Governo 
vai governar para os brasileiros. 
Uma reforma desta natureza ja-
mais será proposta pelo próprio 
Congresso. Meu temor é que um 
dia o povo tome consciência e se 
desespere. Fica o aviso de quem 
já viu muitas coisas e acha que 
estamos muito próximos de algo 
que desconhecemos.
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Infarto: solução inovadora permite 
reduzir tempo de diagnóstico para 
menos de 10 minutos
Startup brasileira desenvolve solução tecnológica para identificar lesões no coração 
em curto espaço de tempo por meio da medição de troponina 

Imagine poder identificar um in-
farto em apenas oito minutos. Essa é 
a solução apresentada pela startup 
brasileira Cor.Sync. O diagnóstico rápi-
do é feito com uma pequena amostra 
de sangue e um biossensor, e sem a 
necessidade de laboratório. Os resul-
tados quantitativos de troponina ul-
trassensível são mostrados na tela do 
dispositivo e no prontuário eletrônico, 
indicando se há mesmo um infarto.  

“O método inovador de tecnologia 
patenteada utiliza sensores de alta es-
pecificidade e resultados analisados por 
Inteligência Artificial em uma plataforma 
de auxílio à decisão clínica”, explica o fun-
dador e CEO da Cor.Sync, Raul de Macedo. 
Destinado aos serviços de emergência, o 
produto está em fase final de desenvolvi-
mento e validação clínica, para a qual já 
possui um projeto de pesquisa aprovado 
em dois hospitais de referência no Brasil. 
A previsão é que o lançamento ocorra 
ainda no segundo semestre de 2022. 

Atualmente o infarto é a doença que 
mais mata no mundo. Só no Brasil, da-
dos da Organização Mundial de Saúde 
apontam que 300 mil pessoas morrem 
todos os anos vítimas de doenças cardio-
vasculares. O cardiologista e cofundador 
da Cor.Sync, Attilio Galhardo, esclarece 
que hoje em dia o diagnóstico é feito a 
partir do eletrocardiograma, entrevista 
clínica e exames laboratoriais, sendo que 
o resultado dos testes costuma levar de 
2 a 5 horas para ser enviado ao médico. 
Tempo que aumenta de forma conside-
rável os riscos de sequelas ou mesmo 
de óbito. O médico ressalta que com o 
diagnóstico rápido e assertivo no atendi-
mento de emergência, é possível oferecer 
o tratamento adequado precocemente. 

“Trabalhamos para deixar o diagnósti-
co de infarto mais fácil e mais intuitivo, 
tornando-o mais eficiente em hospitais 
públicos e privados, de todos os portes, 
sem necessidade de uma estrutura labo-
ratorial complexa, mas mantendo a mes-
ma precisão”, assegura Galhardo.

DESENVOLVIMENTO

Para desenvolvimento do produto 
de alta complexidade científica, a Cor.
Sync já recebeu cerca de R$1.3 mi-
lhões em recursos não reembolsáveis 
das maiores instituições de fomento 
do Brasil, por meio dos editais Finep 
Tecnologias 4.0, PIPE FAPESP, Conecta 
Startup Brasil e IA2 MCTI da Softex. Já 
na última rodada de investimentos Pre 
Seed, foram captados R$ 700 mil em 
recursos das empresas Domo Invest, 
Bold Capital e Unimed VTRP. 

“Hoje o time da Cor.Sync conta com 
pesquisadores nas áreas de química, 
biologia e física alocados na USP, além 
de um time de engenharia e design, 
que tem promovido a melhoria contí-
nua da solução e permitiram iniciar os 

testes de validação clínica em hospi-
tais de referência”, comemora Macedo. 

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Macedo confirma que o mercado eu-
ropeu tem mostrado grande interesse na 
solução, e a previsão é que as vendas na 
Europa tenham início até 2023. “Já con-
tamos com um time de investidores de 
peso, mas ainda em 2022 abriremos uma 
nova rodada de investimento para trazer 
recursos para expansão e ainda mais ex-
pertise para nos ajudar em nossa missão”. 

“Trabalhamos para deixar o diag-
nóstico mais fácil e mais intuitivo, tor-
nando-o mais eficiente em hospitais 
públicos e privados, de todos os por-
tes, sem necessidade de uma estrutura 
laboratorial complexa, mas mantendo 
a precisão! Isso é inédito no mundo, e 
pode revolucionar a forma de realizar 
o diagnóstico de milhões de pessoas 
que buscam atendimento nas emer-
gências com dor no peito”, ressalta o 
médico cardiologista, co-fundador da 
Cor.Sync, Dr. Attilio Galhardo.

Fonte: GiG.Content - sistemas@pr.comuniquese1.com.br
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Cirurgia plástica aquece mercado 
odontológico: setor movimenta R$ 38 
bilhões por ano e vira caso de justiça
Valor cobrado por profissionais da Odontologia pode ser até 80% inferior ao dos 
cirurgiões plásticos, levando a um aumento de 300% na procura pelos serviços e 
de denúncias frequentes de exercício ilegal da prática, é o caso da dentista Gláucia 
Pontes que enfrenta denúncias de paciente e luta na Justiça para ser reconhecida 
como especialista com direito a operar a face. Como contrapartida, Abrapros vai 
denunciar no CADE a reserva de mercado operada pela Medicina

O crescimento da oferta de inter-
venções estéticas em consultórios de 
Odontologia tem gerado muita briga 
pela reserva de mercado, já que tais 
procedimentos até então eram reali-
zados no campo da Medicina. O valor 
cobrado por profissionais da Odonto-
logia para realizar tais procedimen-
tos hoje podem ser até 80% inferior 
ao dos médicos cirurgiões plásticos, 
levando a um aumento de 300% na 
procura por estes serviços. Da mesma 
forma, aumenta o número de denún-

cias sobre a prática de profissionais 
de Odontologia, mesmo tendo eles as-
segurado na Justiça o direito de atuar 
no segmento da estética facial. Alguns 
deles se consideram perseguidos em 
sua prática, como é o caso da cirurgiã 
dentista Glaucia Pontes, que afirma 
ter sido alvo de sérias denúncias em 
Manaus, sem direito de resposta.

Gláucia Pontes se especializou em 
cirurgia Buco Maxilo-facial em um 
curso oferecido no reconhecido IAS 

- Faculdade de Odontologia de Ma-
naus. Formada em Odontologia desde 
2019, conta que já realizou cerca de 
500 procedimentos estéticos de nariz 
sem nenhuma intercorrência, além 
de atuar com Botox. “Minha alegria é 
fazer meus pacientes sorrirem. Desde 
formada faço harmonização facial”. A 
mesma paciente que a denunciou já 
havia realizado com ela procedimen-
to no nariz e bichectomia com êxito.

A cirurgiã dentista conta que foi 
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afastada das atividades por 30 dias 
por conta de uma denúncia feita pela 
paciente nas redes sociais, que acabou 
chegando ao Conselho Regional de 
Odontologia do Amazonas (CRO-AM). 
A profissional explica que ocorreu 
uma infecção pós-cirúrgica apresen-
tada pela paciente após 20 dias da 
intervenção. A suspeita de inflamação 
por bactéria foi levantada por médicos 
do Pronto Socorro da cidade e por um 
infectologista que possui uma clínica 
particular e para onde Gláucia preten-
dia encaminhar a paciente. A conta-
minação pode ter ocorrido por conta 
do uso constante pela paciente do 
capacete, já que ela fazia entregas da 
sua loja virtual usando uma motocicle-
ta. “O capacete é um objeto com foco 
maior de bactéria. Também pode ter 
sido uma comida que faz mal, o consu-
mo de uma água imprópria, o contato 
com a poeira, o sol quente, ou a má 
higienização”. Gláucia também buscou 
dar todo o apoio à paciente e devolveu 
a ela o dinheiro pago pela intervenção 
no rosto. Porém, diante da denúncia 
realizada publicamente, ela precisou 
recorrer ao apoio de um advogado 
para proteger seus direitos – inclusive 
o direito de resposta ao caso - e voltar 
a executar os procedimentos estéticos 
para os quais foi preparada.

O caso da cirurgiã dentista é um 
dos que levaram a Associação Bra-
sileira dos Profissionais de Saúde 
(Abrapros) a discutir com o Ministé-
rio da Economia a possibilidade de 
acionar o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), órgão pú-
blico responsável por defender e fo-
mentar a livre concorrência e que tem 
poder para investigar e julgar infra-
ções que violem o princípio da ordem 
econômica. A proposta é investigar a 
reserva de mercado da Medicina para 
intervenções cirúrgicas no rosto, que 
também podem ser realizadas por 
cirurgiões dentistas.  “Nosso escritó-
rio jurídico está preparando a repre-
sentação da reserva de mercado no 
CADE”, anunciou o cirurgião plástico 
e professor Thiago Marra, presidente 
da Abrapros.

REAÇÃO ÀS DENÚNCIAS

Após a paciente de Gláucia Pon-
tes denunciar nas redes sociais que 
o procedimento estético feito por ela 
teria sido mal conduzido, a cirurgiã 
dentista afirma que quase teve a car-
reira destruída e que o caso trouxe a 
ela uma série de danos psicológicos. 

O episódio vem fomentando o 
debate da capacitação de cirurgiões 
dentistas na realização de procedi-
mentos estéticos, em um período em 
que avança a popularização e a qua-
lificação dessa prática, tornando-a 
acessível à população brasileira.  Até 
então a Justiça já acatou 160 pedidos 
de liminares para os profissionais da 
Odontologia pudessem realizar pro-
cedimentos estéticos. A conquista é 
resultado de uma luta pioneira lidera-
da pelo cirurgião plástico e professor 
Thiago Marra, presidente da Abrapros.

Para Thiago Marra, há uma briga 
por reserva de mercado e alguns pro-
fissionais da Odontologia têm sido 
praticamente cancelados por conta 
de casos isolados de imperícia em 
procedimentos estéticos faciais. No 
entanto, segundo ele, mortes de pa-
cientes em casos de cirurgia plástica 
realizados por médicos costumam 
ocorrer com mais frequência, dado 
o número maior de procedimentos 
realizados por estes profissionais, 
mesmo entre os grandes médicos 
especialistas, como os próprios mem-
bros da SBCP, Sociedade Brasileira de 
Cirurgiões Plásticos, diz Marra.

Cirurgiões dentistas têm total 
direito de atuar na região da face, 
explica Marra. “A Odontologia não é 
concorrente da Medicina. O cirurgião 
dentista tem prerrogativa igual à do 
médico: ele precisa ter boas gradua-
ções, se especializar. Somos 550 mil 
cirurgiões no Brasil, mas precisamos 
capacitar mais profissionais para re-
alizar procedimentos confiáveis. Isso 
vai aumentar a rotatividade na fila 
do SUS, ampliar o número de profis-
sionais bem treinados, teremos mais 

residentes e procedimentos mais ba-
ratos, acessíveis, e a população pre-
cisa disso”.

“O cirurgião dentista é autorizado 
a realizar procedimentos estéticos 
sem cortes, usando fios dentro da 
harmonização facial, não tem cirur-
gia”, diz a cirurgiã dentista Gláucia 
Pontes, que foi impedida pela Justiça 
de realizar o procedimento de Ear-
face com fios. “Fiz o último procedi-
mento em agosto de 2020, não estou 
trabalhando mais com isso. Dizem 
que não somos autorizados a fazer 
esse procedimento, mas vamos ga-
nhar essa causa”.

 
ABRAPROS LUTA PELA ATUAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA 
ODONTOLOGIA

O presidente da Abrapros explica 
que a qualificação do profissional da 
Odontologia Estética começa no pró-
prio curso de Odontologia, quando os 
estudantes vivenciam um aprendiza-
do aprofundado da anatomia da região 
da face e do pescoço. Após a gradua-
ção, para se tornarem profissionais 
especializados na área bucomaxilofa-
cial, realizam procedimentos de alta 
complexidade, atuando na resolução 
de fraturas e reconstruções de órbitas, 
fraturas de maxila e mandíbula.

O Conselho Federal de Odontologia 
está atento ao crescente debate, uma 
vez que alguns conselhos regionais 
da área defendem o fim da proibição 
destes profissionais exercerem proce-
dimentos estéticos, ao mesmo tempo 
em que cresce o aperfeiçoamento do 
estudo de profissionais por meio de 
cursos de graduação e pós-graduação.  
O próximo passo será um projeto de lei 
para regulamentar a atuação de todos 
os profissionais de saúde que executam 
procedimentos estéticos. Glaucia, que 
sofreu abalos em sua vida profissional 
após ser vítima da denúncia de uma 
prática que afirma dominar, vê na regu-
larização a solução efetiva que benefi-
cia profissionais e pacientes. 

Fonte: clacri.com
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Latas de alumínio para bebidas:  
Brasil alcança maior índice da história 
em reciclagem: 98,7%
De um total de 33,4 bilhões de latas de alumínio comercializadas 
no mercado interno, 33 bilhões foram recicladas

O índice de reciclagem de latas de 
alumínio para bebidas foi de 98,7% 
em 2021, o maior já registrado até 
hoje pelo país. O resultado consta em 
documento entregue ao Ministério do 
Meio Ambiente em 31 de março últi-
mo, contemplando o trabalho realizado 
pela Associação Brasileira do Alumínio 
(ABAL) e pela Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Latas de Alumínio 
(Abralatas), consolidado no primeiro 
relatório anual de desempenho da Re-
cicla Latas, entidade gestora do Termo 
de Compromisso para Aperfeiçoamen-
to do Sistema de Logística Reversa das 
Latas de Alumínio para Bebidas. 

De um total de 33,4 bilhões de latas 
de alumínio comercializadas no merca-
do interno, 33 bilhões foram recicladas. 
O expressivo resultado representa um 
crescimento de 1,4 ponto percentual 
em relação ao patamar de 2020, con-
firmando o Brasil entre os países cam-
peões mundiais na coleta e reciclagem 
desse tipo de embalagem. Além disso, o 
índice supera os 95% estabelecidos no 
Termo de Compromisso de Latas firma-
do pela indústria junto ao Ministério do 
Meio Ambiente, em 2020.

“Há mais de dez anos o índice de 
reciclagem de latas de alumínio se 
encontra em patamares superiores a 
96%. O Brasil é benchmark no setor 
para o mundo, graças aos esforços e 
investimentos da indústria do alu-
mínio na modernização do setor e 
de ampliação dos centros de coleta e 
reciclagem”, destaca Janaina Donas, 
presidente-executiva da ABAL. “A des-
peito das dificuldades impostas pela 
pandemia, a cadeia de reciclagem de 
latas de alumínio continuou operan-

do com a eficiência costumeira, en-
tregando um resultado que gera valor 
ambiental, econômico e social”.

O sucesso da reciclagem de latas é 
resultado de um ecossistema de logís-
tica reversa sólido e estruturado de 
ponta a ponta. Hoje, por exemplo, o 
Brasil possui 36 centros de coleta de 
sucata distribuídos por 18 estados.

“Além dos impactos positivos no 
âmbito socioambiental proporciona-
dos em matéria de gestão de recursos 
e redução de emissões, a manutenção 
do alto índice de reciclagem deve-se, 
em grande parte, a uma cadeia estru-

turada e sólida, a partir da coopera-
ção mútua entre empresas, sociedade 
e cooperativas de catadores”, diz Al-
fredo Veiga, coordenador do Comitê 
de Mercado de Reciclagem da ABAL.

Fundada em maio de 1970, a 
Associação Brasileira do Alumínio 
(ABAL) representa todos os elos da 
cadeia produtiva do metal, da minera-
ção de bauxita à reciclagem, passan-
do pelo refino, produção de alumínio 
primário e transformação. 

A ABAL trabalha por uma indústria 
do alumínio cada vez mais competitiva, 
inovadora, sustentável e integrada.
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Copos descartáveis: Mais de 3.900 toneladas 
são descartadas por dia no Brasil
Copos descartáveis demoram até 400 anos para se decompor; alternativas 
sustentáveis como o copo reutilizável pode reduzir impacto em até 80%

De acordo com o Sindicato Na-
cional das Empresas de Limpeza 
Urbana (SELURB), mais de 30 mil 
toneladas de resíduos plásticos são 
descartados por dia no Brasil. Des-
se total, 3.900 toneladas são copos 
plásticos, o que equivale a aproxi-
madamente 13% desses itens se tor-
nando lixo diariamente. Isso faz com 
que o país seja um dos grandes cam-
peões quando o assunto é polímero, 
sendo o quarto maior produtor de 
lixo plástico do mundo.

 
Os copos plásticos demoram cer-

ca de 400 anos para se decompor em 
contato com o ar atmosférico, segun-
do dados da Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos (Abrelpe). Além disso, de 
acordo com o levantamento, o des-
carte impróprio pode acabar com os 
oceanos, sendo um dos principais 
responsáveis pela morte de diversas 
espécies marítimas, que confundem 
os resíduos plásticos com alimentos e 
acabam ingerindo-os.

 De acordo com o relatório da 
World Wide Fund for Nature (WWF), o 
volume de plástico que chega aos oce-
anos todos os anos é de aproximada-
mente 10 milhões de toneladas, o que 
equivale a 23 mil aviões Boeing 747 
pousando nos mares e oceanos todos 
os anos – são mais de 60 por dia. E 85% 
dos animais que ingeriram lixo nos ma-
res são espécies em risco de extinção. 
Também de acordo com o relatório, 
50% de todos os animais pesquisados 
haviam ingerido algum tipo de plástico.

 
Para Marlos Almeida, sócio da 

Glück, marca americana que comer-
cializa copos térmicos, “o impacto 
ambiental provocado pelo descarte de 
copos plásticos prejudica de forma de-
masiada o meio ambiente e isso torna 
as políticas de redução do uso extre-
mamente necessárias e urgentes”.

 
Um levantamento feito pela 

Abrelpe calculou que o uso de copos 
reutilizáveis poderia reduzir o des-
carte de plástico em até 80%. Isso 

se deve ao fato de que cada copo não 
descartável pode ser lavado e usado 
novamente até quatro vezes e assim 
evitar o descarte desse número de co-
pos. O uso de copos térmicos garante 
a redução de até 100% do descarte 
plástico, já que por ser feito de aço, 
não oferece risco de intoxicação por 
compostos químicos, é higiênico e 
dura para sempre.

 
Cada copo reutilizável evita, no 

mínimo, o uso de quatro descartáveis 
– por pessoa. Além disso, quando usa-
dos em eventos, podem diminuir em 
até 100% todos os resíduos descartá-
veis no final do dia.

 
Marlos Almeida comenta que o 

uso de copos reutilizáveis ainda não 
é popular o suficiente no Brasil para 
ter o impacto necessário na conserva-
ção ambiental. “Apenas uma pequena 
parcela da população tem essa cons-
ciência, do quanto o uso de plástico 
descartável é prejudicial ao longo dos 
anos para o meio ambiente e para os 
animais marinhos”.

 
A projeção do Atlas do Plástico, 

que calculou o impacto futuro do uso 
de plástico no Brasil e no mundo com 
base nos dados de descarte dos anos 
anteriores, é de que até o ano de 2032 
mais 800 milhões de toneladas de 
plástico serão descartadas pelos bra-
sileiros, se a média anual se manter. 
Ainda segundo o levantamento, no 
ranking dos maiores poluidores do 
oceano por plástico, o Brasil ocupa a 
16ª posição. “Isso torna ainda mais 
necessário o início de campanhas e 
políticas públicas que mudem a cons-
ciência ambiental das pessoas”, finali-
za o sócio da Glück.

Fonte: sistemas@pr.comuniquese1
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Cafeicultura brasileira: boas práticas 
agrícolas tornam a atividade 'carbono 
negativo'
Estudo aponta que cafezais sustentáveis sequestram mais carbono 
do que emitem gases de efeito estufa na atmosfera

Diante da crescente preocupação 
sobre mudanças climáticas e da si-
nalização cada vez mais nítida para 
uma economia global verde, o Con-
selho dos Exportadores de Café do 
Brasil (Cecafé) desenvolveu o Pro-
jeto Carbono, um estudo realizado 
sob condução técnico-científica do 
Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (Imaflora) e do 
professor Carlos Eduardo Cerri, da 
Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq), da Universidade 

de São Paulo (USP).

Com o objetivo de estimar o ba-
lanço de carbono na cafeicultura de 
Minas Gerais, o projeto aferiu a libe-
ração e o sequestro de gases de efei-
to estufa (GEE) nas três principais 
regiões do maior Estado produtor de 
café no Brasil: Sul, Cerrado e Matas 
de Minas.

 
As emissões de GEE foram esti-

madas com base no *GHG Protocol, 

em 40 propriedades típicas da cafei-
cultura mineira. Na etapa de campo, 
amostras de solo e de cafeeiros foram 
extraídas de quatro pares de proprie-
dades representativas das realidades 
produtivas regionais, visando quan-
tificar as variações nos estoques de 
carbono do solo em até um metro de 
profundidade e da biomassa da plan-
ta devido à adoção de práticas de ma-
nejo conservacionistas.

 
“A conclusão dos estudos indi-
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ca que a adoção de boas práticas na 
cafeicultura gera adicionalidade no 
sequestro de carbono, já que passa a 
reter ainda mais CO2eq no solo e na 
planta do que a emitir na atmosfera, 
em relação ao manejo tradicional, que 
já é ‘carbono negativo’”, explica o pro-
fessor Cerri.

“Considerando a transição do 
manejo tradicional para o mais con-
servacionista, na média das proprie-
dades avaliadas, constatou-se um 
balanço negativo de carbono de 10,5 
toneladas de CO2eq por hectare ao 
ano, evidenciando que a cafeicultura 
brasileira é um importante ativo para 
a mitigação das mudanças climáticas”, 
completa Renata Potenza, coordena-
dora de Clima e Emissões do Imaflora.

Esse resultado leva em considera-
ção o balanço entre as 12,25 t CO2eq/
ha/ano retidas no solo e na biomassa 
das plantas subtraída a 1,74 t CO2eq/
ha/ano emitida por meio da aplicação 
de fertilizantes e agroquímicos e do uso 
de combustíveis, eletricidade e calcário.

 
CAFEICULTURA TRADICIONAL

Mesmo nas propriedades onde o 
café é produzido de forma mais tra-
dicional, o resultado apurado pelo 

estudo é positivo, já que a atividade 
também sequestra mais CO2eq do 
que emite GEE, o que se explica pelo 
fato dessas práticas convencionais já 
serem mais avançadas em termos de 
sustentabilidade.

Com base nos resultados do estu-
do e em dados da literatura especiali-
zada, chega-se a um balanço negativo 
de carbono de 1,63 t CO2eq/ha/ano, 
computando-se as 3,40 toneladas se-
questradas na biomassa da planta, 
contra a 1,77 tonelada proveniente 
das emissões da produção no campo, 
implicando que a cafeicultura conven-
cional também é “carbono negativo”.

A gestora de Sustentabilidade 
do Cecafé, Silvia Pizzol, recorda que, 
como no Brasil a produção cafeeira 
está aliada à preservação de vegetação 
nativa dentro das propriedades rurais, 
o estudo também avaliou o impacto 
dessas áreas de florestas mantidas pe-
los cafeicultores. “Para cada hectare de 
café cultivado, há, em média, 50 tone-
ladas de carbono estocados na forma 
de Reserva Legal e Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP)”, revela.

 
A conclusão das pesquisas do 

Projeto Carbono do Cecafé apresen-
ta, cientificamente, que a cafeicultura 

brasileira é um ativo fundamental para 
contribuir com a redução das emis-
sões de gases associados às mudanças 
climáticas, retendo mais do que libe-
rando gás carbônico na atmosfera.

“Esses resultados são cruciais, 
pois vêm ao encontro da sinalização 
mais verde da economia mundial e 
poderão abrir portas ao Brasil para 
acessar esses créditos voltados a ati-
vidades que respeitam critérios ESG. 
Além disso, atendem à crescente de-
manda de indústrias e consumidores 
por produtos sustentáveis e, por fim, 
mostram que a adoção das boas prá-
ticas se faz vital para atenuar os efei-
tos climáticos extremos, mitigando 
impactos econômicos na renda dos 
produtores”, conclui o diretor geral 
do Cecafé, Marcos Matos.

 
Além da coordenação técnico-

-científica do Imaflora e do professor 
Carlos Eduardo Cerri, da Esalq/USP, o 
Projeto Carbono do Cecafé conta com 
apoio dos parceiros financiadores 
Starbucks e Fundação Lavazza e do 
parceiro implementador Educampo, 
do Sebrae-MG.

* GHG Protocol é a metodologia mais utilizada no 
mundo para quantificar emissões de GEE. 

Fonte:
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PIB Verde: Minas Gerais é o primeiro 
Estado a instituir 
Aprovado em definitivo e por unanimidade, projeto do presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Agostinho Patrus, busca promover o desenvolvimento 
sustentável em Minas

“Minas sai, mais uma vez, à frente”, 
afirmou o presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PSD), ao 
comemorar, no dia 8 de abril último, 
a aprovação do projeto de lei de sua 
autoria que institui o Produto Inter-
no Verde de Minas Gerais (PIV-MG), 
o chamado PIB Verde. A matéria foi 
aprovada de forma definitiva, em Ple-
nário, nesta semana, pelo voto favorá-
vel de todos os deputados estaduais. 

“Minas Gerais é o primeiro Estado 
a instituir o PIB Verde no Brasil, uma 
fórmula de calcular a sustentabilida-
de do nosso Estado. Com isso, pode-
remos levar adiante uma Minas me-
lhor, com uma natureza mais vistosa 
e, assim, garantir a manutenção dos 
nossos cursos d'água e, também, das 
nossas matas e florestas”, explicou o 
presidente da ALMG, deputado esta-
dual Agostinho Patrus. 

 Segundo o parlamentar, o ob-
jetivo do projeto é introduzir uma 
metodologia complementar à do PIB 
— Produto Interno Bruto, indicador 
que mede o crescimento econômico 

do Estado. Trata-se de uma forma de 
calcular o valor monetário do capital 
natural de Minas para avaliar os im-
pactos da atividade econômica sobre 
a natureza.

Dessa forma,  ao consolidar a va-
riável ambiental na economia minei-
ra, o PIB Verde é capaz de colaborar 
para a sustentabilidade do Estado em 
diversas áreas de interesse público, 
como a assistência social, o desenvol-
vimento econômico e a preservação 
do meio ambiente.

“Fico muito feliz de ter sido o au-
tor desta lei. Quero agradecer a todos 
os deputados estaduais que votaram 
unanimemente pela sua aprovação”, 
agradeceu Agostinho Patrus. 

Para começar a valer, o projeto 
depende, agora, de sanção do gover-
nador do Estado.

Caico Gontijo/Pixabay

Victor Oliveira/ALMG

Agostinho Patrus – Presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Biofertilizantes: insumos sustentáveis 
podem reduzir a dependência brasileira 
do mercado internacional
Além de suprir as necessidades de importação, as substâncias 
contribuem com a diminuição dos gases de efeito estufa

O conflito militar entre Rússia e 
Ucrânia teve início há pouco mais de 
um mês, mas os seus efeitos já são 
sentidos ao redor do mundo. No Bra-
sil, uma das maiores consequências é 
a crise dos fertilizantes, já que a Rús-
sia costumava ser o maior fornecedor 
do produto. Uma das saídas para a 
situação, que pode comprometer a 
produção e as margens de lucro dos 
agricultores, está no investimento em 
biofertilizantes.

“Nos últimos três anos, esse tipo 
de insumo tem se mostrado uma ten-
dência muito grande, pois se trata de 
um mercado em franca expansão”, 
ressalta Bernardo Lipski, pesquisa-
dor de Agrotecnologia na instituição 
de ciência e tecnologia (ICT) Lactec.

Segundo uma estimativa do Itaú 
BBA, as áreas de plantações de soja 
devem aumentar apenas 0,5% até 
2023, um reflexo do aumento dos 
custos de produção e do risco da es-
cassez dos insumos agrícolas. A crise 
dos fertilizantes evidenciou a depen-
dência brasileira desses produtos. 
Apesar do país ser um dos maiores 
exportadores mundiais do agro, não 
possui uma produção própria de in-
sumos expressiva.

 “É o momento de fazer esse in-
vestimento, principalmente diante 
do aumento de custos que a guerra 
trouxe para os fertilizantes”, pontua 
Bernardo.

Agricultura e sustentabilidade
Um dos exemplos de insumo sus-

tentável que pode ser utilizado é o 

chamado pó de rocha. Na técnica de 
rochagem, o pó de minerais como o 
basalto é aplicado no solo para a sua 
remineralização. Além de contribuir 
com a captura de dióxido de carbono 
da atmosfera, o uso contínuo do pro-
cesso a longo prazo tende a regenerar 
o solo, tornando-o mais fértil e pro-
vendo as plantas com os nutrientes 
necessários.

Outra tendência são os biofertili-
zantes, produzidos a partir de maté-
ria orgânica. “No Lactec, atuamos na 
produção de biomassa de microalgas, 
organismos vivos que não apenas nu-
trem as plantações, mas estimulam o 
seu crescimento e desenvolvimento”, 
explica o pesquisador.

A biomassa de algas é versátil: 
pode ser usada da nutrição de subs-
tratos ao tratamento de água, detoxi-
ficação e remoção de metais tóxicos. 

Trata-se de uma alternativa  susten-
tável não apenas porque não polui 
o solo, mas porque seu cultivo pode 
utilizar resíduos orgânicos poluentes, 
como matéria orgânica advinda da 
criação de animais e subprodutos da 
indústria.

O Lactec é um dos maiores cen-
tros de pesquisa, tecnologia e ino-
vação do Brasil. Atua fortemente 
nos mercados de Energia, Meio Am-
biente, Indústria, Mobilidade Elétri-
ca e Conectividade em todo o ciclo 
de inovação; desde P&D, ensaios e 
análises até a execução de processos 
complexos para o setor de infraes-
trutura. Há mais de 60 anos, suas 
soluções e serviços atendem às de-
mandas atuais dos diversos setores 
produtivos da economia brasileira, 
como empresas, indústrias e conces-
sionárias de energia. (Fonte: Luiza 
Lafuente)
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Em 2 meses, brasileiros recebem mais 
vistos americanos do que 2021 inteiro
Visto de turismo continua sendo o mais popular, e crescem emissões de vistos para pilotos 
de avião e profissionais com pós-graduação, indicando fuga de cérebros do País

O governo dos Estados Unidos 
concedeu 120.652 vistos para brasi-
leiros entre janeiro e fevereiro deste 
ano, um número 6,6% maior do que a 
quantidade total de emissões em todo 
o ano de 2021 (113.123). Os dados 
são de um levantamento realizado 
pelo escritório de advocacia imigrató-
ria AG Immigration a partir de infor-
mações oficiais do Departamento de 
Estado americano. 

Desde que os consulados dos EUA 
foram reabertos, em 8 de novembro 
do ano passado, as atividades de 
emissão de vistos foram aos poucos 
se normalizando. Naquele mês, 30 
mil brasileiros tiveram algum tipo de 

visto aprovado. O número saltou para 
cerca de 50 mil em dezembro, passou 
para 51 mil em janeiro e, em feverei-
ro, chegou a exatos 68.705. 

“Obviamente, com os consula-
dos fechados durante quase o ano de 
2021 inteiro, não dá para comparar 
um período com o outro. No entan-
to, percebemos uma curva crescente 
na demanda por viagens aos Estados 
Unidos. Em parte, isto se explica pela 
normalização gradual das atividades 
consulares e, em outra, pela demanda 
reprimida dos brasileiros, que fica-
ram quase dois anos sem poder tirar 
seus vistos”, explica Rodrigo Costa, 
CEO da AG Immigration. 

VISTO DE TURISMO: 
O MAIS PROCURADO

Como tem acontecido nos últimos 
meses, o visto B1/B2 – usado para 
negócios e turismo nos EUA – foi o 
mais popular entre os brasileiros, 
com 63.763 emissões em fevereiro, 
ou seja, 92,8% do total de vistos con-
cedidos no mês.

O número representa a quarta 
alta seguida na emissão das autori-
zações de turismo para brasileiros, o 
que, na opinião de especialistas, deve 
continuar a crescer nos próximos me-
ses, conforme a atividade turística se 
reestabelece no País e nos EUA.
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Outro visto que apresentou cres-
cimento significativo entre fevereiro e 
janeiro foi o C1/D, destinado para tri-
pulantes de voos e embarcações. Entre 
um mês e outro, as emissões deste 
tipo de documento cresceu de 387 
para 610 (57,6%). “Os Estados Unidos 
estão sofrendo uma grave escassez de 
mão de obra, especialmente de pilo-
tos de avião. Com isso, a quantidade 
de profissionais estrangeiros que está 
sendo contratada pelas companhias 
aéreas americanas não para de cres-
cer. E os pilotos brasileiro acabam se 
beneficiando deste momento aqueci-
do do mercado de aviação comercial”, 
analisa Costa.

GREEN CARDS EM ALTA

Os vistos de imigração – que, ao 
contrário dos vistos temporários, 
concedem a seu portador o direito de 
morar permanentemente nos EUA (o 
famoso green card) – cresceram 83% 
de janeiro para fevereiro de 2022.

O destaque fica por conta dos cha-
mados vistos EB (sigla em inglês para 
“Baseado em Empregabilidade”), que 
são concedidos a um estrangeiro com 
base na sua formação acadêmica e 
trajetória profissional. “São vistos 
que os EUA utilizam para atrair mão 
de obra estrangeira, especialmente 
profissionais altamente qualificados, 
com pós-graduação, e que, conse-
quentemente, poderão contribuir 
com o desenvolvimento tecnológico e 
científico do país”, diz Costa.

No entanto, como atualmente a 

escassez de mão de obra é generali-
zada em todos os setores da econo-
mia americana, os vistos EB também 
têm sido utilizados para contratar 
profissionais sem formação acadêmi-
ca, para ocupar vagas em segmentos 
como varejo, logística e alimentação.

Em fevereiro, os dois vistos de imi-
gração mais concedidos foram o EB-2 
(E2) e EB-3 (EW). O primeiro, com 
330 emissões, pode ser requisitado 
por profissionais com “habilidades 

excepcionais” no campo das artes, ci-
ências, educação, esportes e negócios. 
Já quanto ao segundo, com 107 apro-
vações, trata-se especificamente de 
uma categoria do visto destinada para 
trabalhadores sem nenhum tipo de ex-
periência ou especialização. 

Juntos, os dois vistos representam 
46,2% de todos os vistos imigratórios 
concedidos a brasileiros em fevereiro.

A AG Immigration é um dos prin-
cipais escritórios de advocacia imigra-
tória dos Estados Unidos, auxiliando 
brasileiros e cidadãos do mundo todo 
no processo de obtenção de vistos 
americanos, como EB-1, EB-2, EB-3 e o 
green card, entre tantos outros. É fun-
dada pelo consultor de negócios Rodri-
go Costa e pelo advogado de imigração 
brasileiro/americano Felipe Alexandre, 
que figura há cinco anos na lista “Top 
10 Immigration Lawyers in the State of 
New York”, elaborada anualmente pelo 
American Institute of Legal Counsel.

Fonte: Thomaz Assessoria

Rodrigo Costa, 
CEO da AG 
Immigration
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Perúgia - Espírito de uma história 
milenar na península itálica

PAULO QUEIROGA

Na edição anterior visitamos 
Orvieto, de onde comenta-
mos as belezas da região da 
Úmbria, rica de história e de 
gente.

Hoje sorvemos um ambiente 
de pura magia em Perúgia, 
capital da Úmbria. A cidade, 
verdadeiro livro aberto para 
o conhecimento, remonta à 
antiguidade dos Etruscos, 
percorre pelos tempos da 
Idade Média e do Renasci-
mento, até à unificação da 
Itália no século XIX e revela 
a poderosa herança cultural 
desta singular Itália que hoje 
conhecemos.

A civilização etrusca, segun-
do o historiador Heródoto 
da antiga Grécia, é a primeira 
cultura realmente urbana na 
península Itálica a se organi-

zar em um grupo de 12 Cida-
des-Estado. Os Etruscos são 
também reconhecidos como 
uma das primeiras socieda-
des urbanas da Europa. No 
cenário dos tempos que, feliz-
mente, o turismo sensível nos 
proporciona assistir, Perúgia 
é um grande palco desta his-
tória, daí a importância de 
conhecê-la.

Majestosamente protegida 
pela paisagem montanhosa e 
muralhas milenares, em cada 
pedra, cada muro, cada tem-
plo, praça, beco e ruela vemos 
o testemunho da saga da civi-
lização que foi se plasmando 
naquela região tempo afora.

Não pense que Perúgia seja 
apenas mais uma cidade ita-
liana turística, alegre e festi-
va, como qualquer outra, com 

monumentos, praças, cate-
drais, museus, bares e lojas 
de souvenirs. Claro, tem tudo 
disso ali, mas é muito mais do 
que isso. Perúgia é um mer-
gulho profundo no passado, 
um estado de espírito per-
manente impregnado naque-
le ambiente a nos envolver e 
que precisa ser experimenta-
do pelo viajante sensível. 

Ao caminhar pelos becos 
milenares, ruelas estreitas e 
escuras, ruas subterrâneas 
emolduradas pela pedra bru-
ta, todo este ambiente deixa 
pairar no ar uma estranha e 
fascinante mística. O visitan-
te sente ali uma energia pro-
funda, (e, confessando), nada 
leve, pelo contrário, carrega-
da de um acúmulo de episó-
dios do passado, que nos re-
mete às lutas milenares que 

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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este centro urbano, hoje, com 
cerca de 350 mil habitantes, 
ajudou a protagonizar na his-
tória da península itálica. Aí 
reside o encanto de Perúgia.

Definitivamente, aquele tu-
rismo “bate-volta” de um dia 
não dá certo. Não é suficiente 
para conhecê-la. São neces-
sários Pelo menos dois dias 
inteiros para viver o “clima” 
mágico desta cidade.

Além de passear pelas ruas e 
simplesmente sentar num café 
nas praças já se transformar 
em uma experiência inesquecí-
vel, algumas visitas aos monu-
mentos são obrigatórias. 

No centro histórico, o desta-
que da paisagem urbana é a 
Praça IV de Novembro, onde 
está o Palácio Comunal de Pe-
rúgia, a Galeria Nacional da 

Úmbria e, atualmente, funcio-
na a Câmara Municipal.

Um verdadeiro monumento 
de quatro andares com arca-
das e uma enorme torre cen-
tral, construído no final do 
século XIII, o prédio passou 
por várias alterações e am-
pliações ao longo da História, 
mas não perdeu as caracte-
rísticas do estilo Gótico me-
dieval. Além dos salões mag-
nificamente decorados com 
afrescos, o prédio ostenta 
duas estátuas de bronze com 
o Grifo, um animal mítico com 
corpo de leão e cabeça e asas 
de àguia, símbolo de poder e 
da magia deste lugar.

A cidade subterrânea, a anti-
ga fortaleza Rocca Paulina foi 
construída no século XVI pelo 
Para Paolo III para proteger 
a cidade. Ainda hoje, as ruas 

subterrâneas são usadas pe-
los moradores para cruzar de 
uma praça à outra.

A Galeria Nacional da Úmbria 
é um espetáculo de obras de 
arte, especialmente da Idade 
Média e Renascimento. Vale 
a pena uma visita sem pressa 
a este acervo testemunho da 
arte local.

Perúgia é conhecida também 
como a capital do chocolate na 
Itália, com o famoso chocolate 
Baci. A fábrica de chocolates 
Perugina fundada em 1907 é 
um exemplo deste sucesso e 
recebe atualmente 70 mil visi-
tantes por dia numa espécie de 
paraíso para os chocólatras. 

Perúgia não é somente um 
roteiro italiano imperdível; é 
um destino que fica para sem-
pre na nossa memória.



G A S T R O N O M I A1 0 2 EDIÇÃO 303MAIO 2022
MERCADOCOMUM

A mesa e a amizade

Essa mania que o mineiro, 
não só o de BH, tem de fre-
quentar botequim vem de 
longe no tempo. Época Colo-
nial, talvez. Quando não exis-
tia o lugar próprio (bar) para 
os encontros com amigos e 
uma conversa com cachaça e 
tira-gosto, havia sempre um 
salvador da pátria que convi-
dava para seu ambiente do-
méstico. É a melhor maneira 
de fortalecer uma amizade.

As cozinhas das casas de an-
tigamente eram o lugar ide-
al para um encontro desses: 
a chama da lenha acesa no 
fogão aquecendo os secos, 
e os molhados à disposição 

na prateleira ao lado. Quem 
pode não gostar de um am-
biente assim? 

Essa qualidade, que virou 
mania, enriquece o espírito 
do mineiro. Alguém pode até 
fechar um negócio sorvendo 
uma pinga com carne de sol 
num botequim, mas o que 
interessa mesmo é ir a um 
lugar desses onde você deixa 
de fora seu manto de autori-
dade e se iguala a todos os 
plebeus que estão lá dentro. 

Quando a gente vai ficando 
velho, essa necessidade au-
menta a cada ano que passa. 
A turma do Dente de Leite 

(meninada de hoje!) vai se-
guindo esse mesmo ritual – à 
sua maneira. Hoje, o gim des-
bancou a cachaça!
Querendo marcar um bote-
quim pra ir com algum ami-
go hoje à noite, lembrei-me 
do que escrevi aqui, anos 
atrás, sobre esse prazer que 
mineiro tem de não viver 
sem ir a um bar com os ami-
gos. Foi uma homenagem a 
dois grandes caras que já se 
foram e deixaram para nós 
os ensinamentos de mestres 
que eram. Vamos lá:

“Meu amigo, mestre e guru 
Targino Lima sempre gostou 
de fazer discursos ao final 

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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dos regabofes do qual parti-
cipava – fosse num salão ou 
num bar. Para ele, fazer co-
mida sem poder falar no fi-
nal, não tem graça. É melhor 
até não cozinhar.

Essa prática não é comum 
hoje em dia, embora a gente 
sempre encontre uns “ora-
dores” que cismam ter o dom 
da fala - e que até costumam 
fazer a comida voltar.

Uma das grandes máximas 
que o Targino gostava de 
usar sempre no início de 
suas locuções era essa: “A 
mesa é alcoviteira da amiza-
de!”. Sei que a frase tem uma 
origem especial, mas a cabe-
ça não está boa agora para 
me lembrar qual é.

Na Confraria do Mercado, 
quando, após a janta, ele 
se levantava sob surrados 
aplausos, seu sorriso alegre e 
confiante era imediatamente 
interrompido pela frase. “A 
mesa é a alcoviteira da ami-
zade”. E tome mais aplausos, 
assobios e pancadas na mesa.

Grande verdade. Targino sa-
bia o que falava. 

Não consigo imaginar o que 
passa pela cabeça das pesso-
as que se recusam a compar-
tilhar uma mesa de bar, res-
taurante, em casa, qualquer 
lugar, com outras pessoas. 
Amigos ou, por estar à mesa, 
futuros amigos. Bebendo ou 
não, comendo ou não. 

Estou escrevendo esse texto 
no mesmo instante em que, a 
muitos quilômetros daqui de 
onde estou, desce para seu 
último reduto o que restou 
do meu amigo e ídolo Telê 

Santana Silva, uma das me-
lhores pessoas que conheci.

O que tem a ver a máxima do 
Targino com a morte do Telê? 

Tudo. 

Foi em algumas dezenas de 
bares e restaurantes de Cara-
cas, na Venezuela, em 1975, 
que fiquei amigo de Telê. Eu 
cobria a Seleção Brasileira 
na Copa América pela revis-
ta Placar e ele era o principal 
assessor do técnico Oswal-
do Brandão, quase no limite 
final da sua carreira. Eu fui 
assistir ao jogo da Argentina 
contra a Venezuela e Telê foi 
espionar os inimigos. Uma 
semana depois chegou a de-
legação brasileira que enfiou 
5 no time da casa. 

Não conseguimos voo para 
voltar ao Brasil e ficamos 
mais 10 dias por lá sem ter o 
que fazer. Nosso passatempo 
era ficar da janela no 8º an-
dar do Hilton Tamanaco jo-
gando aviõezinhos de jornal 
apostando qual ia mais longe. 
Quando a gente se cansava, 
era conversa e mais conversa. 
Telê tinha um maravilhoso 
estoque de piadas que não 
deixavam a gente (o fotógra-
fo Célio Apolinário e eu) ficar 
triste naquela situação. 

Aí entra a mesa no meio da 
gente.

Quase todos os dias saímos 
juntos para almoçar e jantar. 
Munheca de samambaia con-
victo, Telê gostava de tomar 
pisco e comer macarrão. Às 
vezes um franguinho assado 
até que, certo dia, fomos per-
to do hotel comer uma paella 
em um restaurante espanhol.

Por sugestão dele, pedimos 
uma valenciana que vinha 
com frango, frutos do mar e 
lombo de porco. O visual es-
tava ótimo. Mas o sabor...

Quando colocou um pedaço 
de frango na boca, Telê ficou 
roxo, azul, amarelo e cuspiu 
tudo no guardanapo. “Quê 
que foi, mestre?”. Ele tomou 
um gole de água e respon-
deu. “Essa mer..da está po-
dre”. Nem foi preciso provar. 
Só de cheirar deu pra sentir. 

Telê chamou o garçon, devol-
veu a paella e pediu a conta. 
Fomos a uma pizzaria – que 
é a salvação do mundo em 
qualquer canto do planeta.

Fomos para o hotel e Telê 
começou a contar as suas 
afinidades nulas na cozinha. 
Em Itabirito, onde passou 17 
anos de sua vida até ir jogar 
no Fluminense em 1950, ele 
gostava de comer uma carne 
cozida que era a paixão do 
seu pai, seu Zico – goleiro 
que teve uma medíocre pas-
sagem pelo América.

À mesa do almoço de do-
mingo, contava Telê que sua 
grande paixão era o frango – 
assado ou cozido, com quia-
bo – e macarrão da sua mãe. 
 
No dia seguinte ao da paella 
estragada, ele nos chamou 
para ir a um restaurante ita-
liano que fora recomendado 
pelo Marcelo Rezende - à épo-
ca repórter de O Globo. Cha-
mava-se “Il Padrino” e ficava 
numa pequena rua do centro 
de Caracas, num subsolo ma-
ravilhoso. Na entrada ganha-
mos uns “babadores” para 
pendurar no pescoço e não 
espirrar molho na camisa. Te-
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nho esse babador até hoje.

Havia uma espécie de carro-
-de-boi no final da escada 
dando as boas vindas com 
todos os tipos de entradi-
nhas e belisquetes possíveis. 
Telê tinha uma queda pela 
comida italiana mas sabia 
pouco dos seus caminhos até 
chegar à mesa. Nessa época 
eu era igual a ele. Sabia qua-
se nada de gastronomia. Se 
eu pegasse uma galinha para 
transformá-la em algo comí-
vel também não saberia o 
que fazer com aquele defun-
to mole e branco.

Durante umas cinco horas, 
tomando um vinho da casa e 
provando os belisquetes do 
carro-de-boi, Tele contou tudo 
sobre a sua vida desde os tem-
pos de Itabirito, a vida com 
sua tia em São João Del Rei e a 
ida para o Rio, aos 17 anos, le-
vado pelo presidente do clube, 
o mineiro Marcos Carneiro de 
Mendonça. Seu relacionamen-
to com Zezé Moreira foi muito 
mais além do que já foi publi-
cado. Coisa de pai e filho.

Mais duas ou três idas aos bo-
tecos venezuelanos e nos tor-
namos amigos de confiança a 
ponto de, quando foi sondado 
para ser o técnico da seleção 
brasileira de 82, ele ter ligado 
para mim para confirmar o fato 
e, nas palavras dele, “evitar que 
esses focas aí fiquem falando 
bobagens, inventando coisas”. 
Ele temia que o jogassem con-
tra Oswaldo Brandão e outros 
técnicos que tinham a prefe-
rência da imprensa carioca.

Alguns anos depois, fiz para 
a Placar uma matéria com o 
filho dele, Renê Santana do 
tipo “coisas que o papai con-
ta lá em casa sobre a Seleção 
Brasileira e não fala na rua”. 
Sentei-me com o René por 
umas quatro horas no res-
taurante Dona Derna e con-
segui uma matéria maravi-
lhosa. Telê não gostou muito 
não. Sentou o René no colo e 
me telefonou. Fui conversar 
com ele e, com o maior ca-
rinho, me disse que eu usei 
de malandragem pra fazer o 
filho dele se abrir e falar coi-
sas que não devia. “Mas, Telê, 

ele não falou nada demais e 
foi você que me ensinou que 
para falar com o coração é 
preciso clarear o cérebro... 
foi o que eu fiz, da mesma 
maneira como nós nos abri-
mos anos atrás na Venezuela: 
numa mesa de botequim!”. 
Ele sorriu meio torto e tudo 
continuou como antes. 

Seu caráter, honestidade e 
honradez não foram exem-
plos apenas para René, sua 
irmã e os netos. Para seus 
amigos e conhecidos ele foi 
incomparável.  

Pena que o destino tenha 
afastado Telê das mesas que 
ele tanto gostava de frequen-
tar, fora do seu maravilhoso 
mundo familiar e dos grama-
dos do mundo. Ele se foi, mas 
deixou uma prova de que a 
máxima de Targino Lima e’ 
uma indiscutível verdade.

A mesa é a alcoviteira da 
amizade.

Ps.: Este texto foi redigido 
no dia seguinte em que Telê 

Santana nos deixou!
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A casa do leite: restaurante de Curitiba 
(PR) faz sucesso com cardápio que traz 
leite em todos os pratos

As saborosas criações do MIUQ 
trazem diferentes tipos de leite, do 
vegetal ao de búfala, em todas as 
etapas do menu, das entradas até as 
sobremesas, com destaque para os 
pratos principais 

Uma vasta e pouco explorada es-
pecialidade da gastronomia é o uso 
de variados leites para elaboração 
dos mais diversos preparos. Muito 
além de queijos, eles podem produ-
zir outras variedades interessantes 
de ingredientes para entradas, pratos 
principais e sobremesas.

É esta área que o restaurante 
MIUQ pretende explorar com exce-
lência, apresentando um menu com-
pleto com leite e derivados de dife-
rentes origens, desde o de vaca e de 
cabra até búfala, ovelha e vegetal.

 A novidade é mais um empreen-
dimento de Olivia e Cristiana Brenner, 
responsáveis pelo sucesso do Officina 
Restô Bar, um dos endereços gastro-
nômicos mais premiados de Curitiba. 
“Como já trabalhávamos com drinks 
no Officina, pensamos em uma nova 
casa que trabalhasse com vinhos, que 

combinam muito com queijo, o que 
nos levou a matéria-prima do em-
preendimento: o leite”, explica Olivia. 
Após um soft opening, com abertura 
atrasada por causa da pandemia, a 
casa passa agora a operar oficialmen-
te, de segunda a quarta-feira, das 19h 
às 22h, e de quinta a sábado, das 19h 
às 23h30, com cardápio completo e 
espaço sem restrições. 

Funcionando ao lado do Officina 
Restô Bar, o MIUQ divide também os 
chefs com seu “irmão mais velho”: 
Vitor Verona e Felipe Machoski são 
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responsáveis pelo menu criativo e 
extremamente saboroso do novo res-
taurante. Porém, Olivia deixa claro 
que cada espaço tem sua identidade 
própria bem definida. “O MIUQ tem 
características muito próprias. Úni-
cas. Cada leite tem sua riqueza, é um 
universo muito amplo”, comenta a 
empresária. 

No cardápio da casa, é possível 
identificar os pratos por quais leites 
foram utilizados nos preparos, com 
desenhos simbolizando as caracterís-
ticas, entre elas se o leite é vegetal ou 
animal, além de negrito sobre os in-
gredientes com leite em seu preparo, 
o que facilita para o cliente entender 
a elaboração e degustação dos pratos. 
Para os mais curiosos, é possível até 
acompanhar a produção, já que a co-
zinha do restaurante é aberta e conta 
com 14 lugares em um balcão de fren-
te para os chefs, enriquecendo a expe-
riência. Outras mesas completam 45 
lugares na casa.

LEITES E SABORES

Uma das entradas mais pedidas 
no MIUQ é a “Carbonara em bocados 
e muito pecorino”, uma receita inova-
dora, como conta Olivia: “a carbonara 
em bocados é servida como um cro-
quetezinho, bem crocante, acompa-
nhada do pecorino, um queijo de leite 
de ovelha”, explica. A porção custa R$ 
49. Escolhas premiadas complemen-
tam o menu de entradas: o Taco de 
pão de queijo, recheado com carne 
cruda e queijo Tulha, é feito com o 
primeiro queijo artesanal brasileiro a 
ganhar medalha de ouro em um con-
curso internacional de queijos.

O leite de cabra está presente na 
Khachapuri, entrada típica da Geórgia 
e muito celebrada naquele país. “Seu 
preparo é tão relevante no país quan-
to o Big Mac nos EUA”, brinca Olivia. É 
uma massa recheada com ovo e quei-
jo, lembrando um pouco uma esfirra. 
A receita do MIUQ leva queijo Boursin 
(produzido a partir do leite de cabra 
e uma fermentação ácida), mussare-

la gema, um toque de azeite de trufas 
brancas e pimenta do reino (R$49).

Para quem busca preparos incrí-
veis com leite vegetal, o restaurante 
tem ótimas escolhas sem lactose. A 
Coxinha de camarão com catupiry 
de castanha de caju é servida com 
vinagrete de pimentão verde, em três 
unidades (R$ 37), uma boa entrada 
para ser acompanhada de um princi-
pal também sem lactose, como o Surf 
n’ turf: um risoto de moqueca com 
leite de coco, vieiras grelhadas e ba-
con (R$ 79). Já quem busca um prato 
sem carnes pode saborear o saboroso 
Caramelle de cogumelo com fonduta 
trufada de parmesão (R$ 59).

O leite de búfala, um dos grandes 
destaques da casa, ganha ênfase nos 
pratos principais. Maior destaque en-
tre eles, o Pot Pie de fricassê de cor-
deiro é servido com requeijão cremo-
so de búfala (R$ 69). “O Pot Pie fica 
com uma massa folhada e um recheio 
bem cremoso”, define Olivia. O leite de 
vaca está presente em um dos mais 
celebrados principais: o Medalhão de 
carne de sol com pirão de queijo coe-
lho, farofa de manteiga de garra e gla-
cê de rapadura (R$ 79). “São influên-
cias do Nordeste que celebram esse 
queijo, que é a cara do Brasil”, opina.

As sobremesas não podem ficar 
de fora, e uma das mais celebradas 
pelos clientes é o Romeu & Julieta. O 
doce tem sorvete de iogurte de ove-
lha com goiabada, folha de ouro e 
chocolate branco no palito (R$ 29). 
Para cada prato, inclusive sobremesa, 
há diversas pedidas de bebidas para 
harmonizar.

A carta de vinhos é despreten-
siosa e muito certeira, com diferen-
tes escolhas. O Vinho do Porto, por 
exemplo, é uma escolha clássica para 
acompanhar o Romeu & Julieta. Entre 
os drinks, é criações assinadas pelo 
Officina feitas especialmente para 
o MIUQ. O destaque fica com o MIU-
QPunch, que utiliza leite clarificado 
feito por uma técnica centenária cria-

da na Inglaterra. “Atualmente, tem o 
intuito de deixas os drinks translúci-
dos, sem nenhum vestígio dos ingre-
dientes utilizados em seu preparo, 
além de suavizar a potência dos des-
tilados, tornando-os mais palatáveis”, 
comenta Olivia. 

PRODUTORES E DEGUSTAÇÕES

A ênfase da casa em leites culmi-
na em uma tábua para degustações 
de produtos artesanais de pequenos 
e médios produtores de todo o Bra-
sil. “Trazemos queijos difíceis de ter 
acesso no dia a dia, o que torna-se um 
inventário para que o cliente possa 
experimentar novos sabores”, Olivia 
destaca.

Queijos como Tulha, da Fazenda 
Atalaia em Amparo (SP), que matura 
por 12 meses e torna-se uma massa 
quebradiça de cristais com notas fru-
tadas, ou o Lua Cheia, uma peça mui-
to cremosa e suave com casca coberta 
de carvão vegetal, vindo da Laticínio 
Serra das Antas de Bueno Brandão 
(MG), são algumas das pedidas. Fi-
guram entre os acompanhamentos o 
Doce de Leite Rocca, de Pouso Alegre 
(MG), que já foi eleito melhor doce de 
leite do Brasil em 2019, e o Mel de 
Abelha Jataí, de Curitiba. “A pedida 
pode ser até um aperitivo, ou mes-
mo uma sobremesa, no melhor estilo 
francês”, afirma Olivia.

Apesar da inauguração oficial 
recente, o MIUQ já tem planos futu-
ros. Assim como a tábua de queijos 
e acompanhamentos, que permite ao 
cliente aproveitar diferentes sabores, 
a próxima etapa da casa é criar um 
menu degustação, ampliando a expe-
riência da gastronomia focada em lei-
tes – celebrando o perfil da casa com 
grande variedade e qualidade.

 O MIUQ Restaurante abre de se-
gunda a quarta-feira, das 19h às 22h, 
e de quinta a sábado, das 19h às 23h. 
A casa funciona na Alameda Dr. Carlos 
de Carvalho, 1160. 

Fonte: P+G Comunicação Integrada
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É maio, das noivas, flores 
e champanhes...
Ou espumantes; mesmo que, 
nos maios destes tempos, não 
se celebrem tantas noivas, 
eles, champanhes ou espu-
mantes, seguem como os pri-
meiros das ocasiões. Antes, 
e só para refrescar a cabeça 
de muitos: todo champanhe 
é espumante, mas, nem todo 
espumante é champanhe. 

Festivo, refinado, elegante, o 
champanhe é, historicamente, 
o símbolo nobre do espuman-
te; frequentou, e frequenta 
mesas de reis e rainhas e da 
aristocracia, mundo afora, ao 
longo dos tempos. Produzido 
e elaborado em Champagne 
(regiões de Vallée de La Mar-
ne, Côtes des Blancs, Côte de 
Sezanne e Côte de Bar), ele é 
um vinho único.

O espumante é consagrado 
como o vinho das grandes ce-
lebrações, das comemorações; 

e, pois, da alegria, dos grandes 
momentos; como condiciona a 
cultura, nas mais variadas longi-
tudes. Um tanto limitador, não?

A celebração à noiva – agenda 
ainda preferencial no mês de 
maio - é momento de efusivi-
dade, e, assim, o espumante, 
no mais das vezes, é o primei-
ro item para a consagração do 
momento. Afinal, suas incon-
táveis e sonoras borbulhas, 
deslizando entre matizes, 
brancas ou rosadas, são uma 
ode à alegria. Nenhuma outra 
bebida, o substitui.  

Polivalente e encantador, 
ele desfila do começo ao fim 
da festa; e a cada momento 
fazendo par, desde o amuse-
-bouche ao docinho final 
(a consagrada gastronomia 
francesa não faz assim?).

E o espumante brasileiro 

é, indiscutivelmente, muito 
bom; e as sucessivas premia-
ções internacionais, estão 
aí para exibição, a céticos 
e desinformados.  Menos 
complexos em relação ao 
Champanhe, sim, mas com 
personalidade distintiva, 
destacando jovialidade, le-
veza e encantadora acidez; 
principalmente naqueles 
produzidos pelo método 
Charmat, e aromas mais den-
sos e mais corpo, nos elabo-
rados pelo método tradicio-
nal. Não só as noivas e seus 
convidados irão adorar.

De fato, o espumante é vinho 
para quaisquer momentos. 
Qualquer ocasião com espu-
mante é um momento único. 
À mesa, sua versatilidade al-
cança a mais variada gastro-
nomia. Refrescante, ele é bem 
vindo em todas as Estações 
do nosso temperado ano. A 
qualquer momento, e pelos 
mais variados pretextos.

NOVOS CONSUMIDORES

Surpreendente a quantidade 
de jovens, de ambos os sexos, 
em busca de conhecimento 
sobre vinho. É o que vem mos-
trando cursos sobre a bebida, 
no Mercado da Boca, na unida-
de do bairro de Santa Tereza. 
O efeito, nas estatísticas do 
consumo, aparecerá logo.

Tim. Tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Da França, Oropa e Bahia

STEFAN BOGDAN BARENBOIM SALEJ

A expressão muito usada no 
passado, nos traz aos dias de 
hoje, em especial, as eleições 
para a presidência da Fran-
ça. A eleição foi ganha pelo 
atual presidente Emmanuel 
Macron que derrotou, pela 
segunda vez consecutiva, a 
conservadora da extrema 
direita Marie Le Pen. As elei-
ções, com cédula e tendo a 
maior abstenção de eleitora-
do nos últimos 30 anos, mos-
traram que os conservadores 
estão crescendo, em especial 
entre os eleitores jovens e 
que continuarão a ter papel 
importante na política fran-
cesa, ou seja nas próxima 
eleições parlamentares em 
junho. Aí que o ciclo de elei-
ções será fechado e que va-
mos saber sobre a governa-
bilidade do governo Macron.

A vitória do político seco, 
antipático, prepotente e tec-
nocrata do centro político eu-
ropeu, deu um alívio enorme 
à União Europeia. A eventual 
vitória de Marie Le Pen pode-
ria levar a França até a sair da 
União Europeia numa situa-
ção extrema, mas numa ver-
são mais light, trazia enormes 
problemas para seu funciona-
mento. Ou seja, a aliança forte 
de Alemanha, Espanha, Itália 
e agora de novo com Macron, 
reforça a União Europeia 
num momento  crucial - seja 
pelo conflito entre Rússia e 
Ucrânia, seja pela transfor-
mação energética que Europa 
está enfrentando.

A França não é um país qual-
quer. Aliás, a sua maior fron-
teira terrestre é com o Brasil, 
tendo a Guaiana Francesa ao 
norte da América do Sul. É 
um dos maiores investidores 
no Brasil. Mais de 500 mil 
trabalhadores estão empre-
gados nas empresas fran-
cesas no país. Há uma coo-
peração cultural e científica 
superior a qualquer outro 
país. E estamos desenvol-
vendo, juntos, submarinos 
movidos a energia nuclear. 
Há milhares de estudantes 
brasileiros nas universida-
des francesas.

Mesmo assim, as nossas rela-
ções políticas e diplomáticas 
estão num nível abaixo da 
temperatura de polo ártico. 
Do lado brasileiro, temos um 
presidente da República que 
se permite, em nome do país, 
falar mal da primeira dama 
da França. E adicionar, a isso, 
um outro conjunto de desa-
foros diplomáticos da pior 
espécie. No âmbito francês 
estão cada vez mais ques-

tionando a política governa-
mental brasileira na área de 
meio ambiente e, em espe-
cial, o que é praticado na re-
gião amazônica. E deixaram 
claro que não apoiam a con-
clusão do acordo Mercosul/
UE com o atual governo. De 
outro lado, fazem questão de 
receberem, com honras de 
chefe de estado, o ex-presi-
dente Lula, adversário nas 
próximas eleições do atual 
acupante do cargo no Palácio 
do Planalto.

Em resumo, até o resultado 
de eleições brasileiras, nada 
vai mudar. Ou seja, do jeito 
de agora, está ruim para os 
dois lados, mas nenhum lado 
cede um milímetro. Se Lula 
ganhar, muda o patamar de 
relações a ter os dois países. 
Ao contrário, teremos mais 
quatro anos de uma relação 
ruim e azeda, que sempre é 
pior para, como dizem na mi-
nha terra Bom Jesus do Ga-
lho, a corda sempre rebenta 
para o lado mais fraco.
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O 5G, o metaverso e as novas 
oportunidades de investimento

CHARLES MENDLOWICZ

O processo de digitalização 
dos negócios e atividades 
terá o 5G como aliado fun-
damental para destravar os 
problemas de conectividade, 
no momento que a infraes-
trutura desta tecnologia es-
tiver acessível nas diferentes 
regiões do País, permitindo 
acessar a internet com mui-
ta rapidez e alta qualidade. 
Embora ainda não se saiba 
quanto tempo levará até que 
essa rede 5G esteja operan-
do em âmbito nacional, não 
resta dúvida de que a corri-
da para ganhar dinheiro com 
essa tecnologia já começou. 
E isso não se restringe ape-
nas às empresas cujos negó-
cios serão favorecidos com 
a maior conectividade, mas 
também novos negócios e até 
os universos virtuais, como o 

metaverso, em uma cadeia 
de oportunidades inclusive 
para quem olha o mercado 
de ações em busca de boas 
opções de investimentos.

No rastro do 5G, a transfor-
mação digital trará novas 
possibilidades para os usuá-
rios, ao ampliar a utilização 
de tecnologias como a Inte-
ligência Artificial, a realida-
de virtual e aumentada e a 
Internet das coisas (IoT). O 
metaverso levará as pessoas 
para o mundo virtual, permi-
tindo realizar reuniões virtu-
ais dentro de uma sala, com 
a participação do seu pró-
prio avatar. Novas formas de 
vivenciar eventos com o uso 
de óculos conectados de re-
alidade virtual colocarão os 
usuários dentro de um jogo 

de futebol ou de um grande 
show como o Rock in Rio, 
com a possibilidade de com-
prar roupas e outros objetos 
associados a esses eventos. 

Ao assistir um jogo de fute-
bol, por exemplo, será pos-
sível comprar uma chuteira 
do Neymar ou a camiseta 
do seu time, com o uso da 
tecnologia blockchain, que 
garante segurança e rastre-
abilidade às transações. Ou 
será possível ainda comprar 
e montar o seu álbum digi-
tal de figurinhas com NFT’s 
(Non-fungible Token, ou, em 
português, token não fungí-
vel), uma espécie de certifi-
cado digital estabelecido via 
blockchain, que define a ori-
ginalidade e exclusividade 
de bens digitais.
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 Mas sem o 5G e uma infra-
estrutura de conectividade 
nada disso será viável, por-
que estas tecnologias neces-
sitam de alta capacidade de 
conexão. Assim como o 4G 
trouxe maior velocidade à 
internet com a possibilidade 
de transferir arquivos pesa-
dos ou criar apps, o 5G será 
fundamental para que a re-
alidade virtual e aumentada 
ou o metaverso avancem. Se-
gundo um estudo realizado 
em 2021 pelo IDC e Instituto 
IT Mídia, o 5G pode gerar US$ 
25,5 bilhões em negócios nos 
próximos quatro anos.
Essas tecnologias também 
demandam semicondutores, 
um componente que tem 
se tornado escasso no atu-
al cenário internacional, e 
que se constitui em grande 
oportunidade para as em-
presas que fabricam chips, 
como a Taiwan Semicondu-
tores (TSMC), no contexto do 
avanço da digitalização da 
sociedade. 

Antes mesmo que essas tec-
nologias avancem são visí-
veis as oportunidades que 
poderão permitir ganhos fi-
nanceiros no futuro da parte 
de quem participar do pro-
cesso de digitalização acele-
rada, seja como fornecedor 
de tecnologia, produtos, sis-
temas ou  soluções, ou ainda 
como consumidor ou mesmo 
investidor.

Sob o aspecto do investimen-
to, não resta dúvida de que 
“ganha dinheiro quem chega 
antes”, e, neste caso, perderá 
quem não for visionário. O 
mundo precisa de tecnologia, 
e é isso que trará dinheiro. 
As empresas de telecom que 
irão ofertar o 5G, os fabrican-
tes de semicondutores, os de-
senvolvedores dessas novas 
tecnologias e da blockchain 
e os segmentos que poderão 
oferecer novos produtos e 
serviços, como os games, in-
tegram o grupo com grande 
potencial de ganhar dinhei-

ro e, consequentemente, de 
trazer elevados retornos aos 
seus investidores.

Em quais empresas investir 
ou em qual momento exata-
mente, isto precisa ser ava-
liado, inclusive considerando 
o risco de se perder dinheiro 
em determinado momento, 
pois o risco sempre existe 
no mercado financeiro. Não 
se trata de aplicar todos os 
recursos nessa direção, mas 
de destinar por exemplo 5% 
da carteira de investimentos 
ao futuro da tecnologia, seja 
em empresas que já estão na 
bolsa brasileira ou empresas 
estrangeiras que possuem 
BDR (Brazilian Depositary 
Receipt) aqui, entre outras 
possibilidades. Lembrando 
que esse não é um futuro 
distante, afinal, como dizia o 
visionário Einstein, “eu não 
penso no futuro, ele chega 
rápido demais”. 
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Petróleo:
Uma nova crise?

ROBERTO TONIETTO

Estamos experimentando, 
desde fevereiro, preços in-
ternacionais de petróleo ba-
tendo a casa dos U$ 100 o 
barril, níveis estes não vistos 
desde meados de 2014.

Questões geopolíticas, prin-
cipalmente guerras ou san-
sões, são os principais in-
fluenciadores dos preços. 
Desta vez não foi diferente, 
porém, a subida de preços 
começou um pouco antes, 
por um fator atípico que não 
estávamos acostumados a 
ver: uma pandemia.

Até o final de 2019, antes da 
pandemia, o petróleo oscila-
va na casa dos U$ 60. No meu 
ver, um preço equilibrado, 
que incentiva o desenvolvi-
mento de energias alternati-
vas e não criava uma pressão 
inflacionária nas economias.

A pandemia criou um dese-
quilíbrio econômico mundial 
e com o petróleo não foi di-
ferente. Inicialmente, com os 
lockdowns em praticamente 
todo o mundo, o consumo re-
duziu drasticamente. Como 
consequência, o preço des-
pencou, chegando a operar 
no negativo (literalmente 

pagando para vender) para 
evitar o desligamento (carís-
simo) de processos de pros-
pecção e refino. A redução 
estrutural da produção foi 
inevitável. Com a retomada 
da atividade, a produção não 
teve a mesma velocidade. A 
“onda verde” que tomou con-
ta do planeta, colaborou com 
a não retomada. Grandes 
fundos fugiram de investi-
mentos em fontes poluido-
ras. Saímos de um petróleo 
de U$ 60 pré-pandemia para 
um petróleo de U$ 80 pós-
-pandemia.

A guerra deu mais um gás 
nos preços. Não porque o 
país atacado é um grande 
exportador de petróleo e 
sua produção foi afetada, 
como ocorreu na guerra do 
Kuwait em 1990. Desta vez 
foi porque o país que atacou 
(Rússia) virou uma ameaça 
ao mundo. Cerca de 11% da 
produção mundial de pe-
tróleo é dela e os grandes 
líderes mundiais não que-
rem financiar uma ameaça 
real, comprando o principal 
produto do inimigo. Porém, 
simplesmente trocar este 
fornecedor não é tarefa fácil. 
As principais opções seriam 

Venezuela e Irã, mas não é 
tarefa simples. A Venezuela 
está com seu parque produ-
tivo arcaico. A retomada não 
é tão rápida. O Irã já avisou 
que não irá abrir mão de 
seus projetos atômicos para 
voltar a participar deste 
mercado.

Outras armas disponíveis já 
foram usadas, mas só con-
seguiram que os preços não 
subissem mais: a liberação 
das reservas estratégicas 
dos EUA e também da AEI 
(Agência Internacional de 
Energia). Com estas medi-
das, somados ao fato da en-
trada do verão no hemisfério 
norte, que reduz o consumo 
de diesel para aquecimento, 
tiraram um pouco a pressão, 
mas o problema é estrutural 
e não se tem uma solução a 
curto prazo, mesmo com o 
fim da guerra.

Infelizmente, poderemos ex-
perimentar níveis de preços 
recordes de petróleo nos 
próximos meses, podendo 
chegar a U$ 130 dólares o 
barril, reascendendo o fan-
tasma da inflação com uma 
economia estagnada.

Desde fevereiro os preços internacionais de petróleo atingiram U$ 100 
o barril, níveis estes não vistos desde meados de 2014
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Exposição “Playmode” 
no CCBB BH

RAQUEL CAPUCIO

O CCBB BH – Centro Cultural 
Banco do Brasil está receben-
do até o dia 06 de junho a 
mostra coletiva internacional 
“Playmode”. Um jogo que leva 
a reflexões e interpretações 
sobre o que acontece no mun-
do atual.

Esta exposição é conseqüên-
cia de grande sucesso de 
público e crítica quando foi 
exposta no Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia 
(MAAT), em Lisboa – Portu-
gal, e conta com 44 obras de 
artistas de vários cantos do 
mundo.

Ao longo do percurso expo-
sitivo, o visitante cruza três 
grandes eixos, nos quais jo-
gos, jogadores e atualidade 

são ressignificados. 

Com muitas peças interativas, 
a exposição estimula uma 
participação lúdica e ativa 
dos visitantes, colocando-os 
diante de obras que propõem 
uma reflexão social sobre a 
atualidade. A ideia central 
dos trabalhos é refletir ques-
tões políticas e sociais por 
meio de gamers, sendo mais 
tradicionais ou mais atuais.

 Produzida pela N+1, a mos-
tra conta com curadoria dos 
portugueses Filipe Pais e Pa-
trícia Gouveia.

 “O Brasil é muito grande, tem 
uma população diversa e es-
peramos que as pessoas se 
envolvam ainda mais com a 

proposta. Assim como os por-
tugueses, os brasileiros são 
curiosos, querem conhecer e 
participar”, afirma o curador 
Filipe Pais.

Para fechar a visitação “Mo-
dos de transformar, de so-
nhar e de trabalhar” colocam 
o lúdico à disposição do par-
ticipante. Jogos têm poder, 
constroem sonhos e movi-
mentam o jogador para espa-
ços imaginários.

PLAYMODE
Data: até 06/06/2022, 
de quarta a segunda, 
das 10h às 22h.
Evento gratuito, com 
retirada de ingressos 
pelo site bb.com.br/
cultura

Advogada, 
especialista em 
Cultura.

Thiago Alves
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cada, tutoriais ilustrados e direciona-
mentos claros, José Paulo mergulha 
em sua própria experiência no ramo 
para ensinar como tomar as melhores 
decisões para lucrar na internet. Indi-
cado para empreendedores de todos 
os portes, este manual possibilita de-
senvolver as próprias estratégias para 
conquistar resultados exponenciais 
nas redes sociais, buscas do Google, e-
-commerces e em outras plataformas.

Ao empreender digitalmente, você 
utiliza ferramentas para inovar e criar 
novos negócios na internet. Transformar 
sua empresa em digital não significa que 
você irá acabar com seu negócio físico, e 
sim que estará abrindo uma nova frente 
de negócios e ampliando seus horizontes. 
- Marketing de Performance, Pag. 17.

Marketing de Performance reúne 
conteúdos didáticos sobre como reali-
zar campanhas de impulsionamento, 
melhorar o posicionamento de páginas 
nos buscadores, definir e acompanhar 

métricas de crescimento, atrair mais vi-
sitantes para o seu site e muito mais. A 
obra é um verdadeiro “livro de escriva-
ninha” e foi pensado para servir como 
base de capacitação e manuscrito para 
consultas rápidas sempre que as dúvi-
das do dia a dia surgirem.

O guia prático do marketing digital 
para lucrar com negócios na internet
CEO José Paulo Pereira Silva compartilha passo a passo descomplicado 
para quem deseja alcançar o sucesso online

Acelerada pela pandemia, a digi-
talização dos negócios pegou muitos 
empreendedores de surpresa e criou 
lacunas que ainda não foram preenchi-
das. Termos como “lead”, “ROI”, “funil” 
e “persona” confundem quem até então 
só lidava com transações comerciais 
tradicionais. A boa notícia é que este 
público imerso em dúvidas conta agora 
com o livro Marketing de Performan-
ce, um guia prático para desvendar os 
caminhos do sucesso na internet.

Lançada pela editora Ideal Books, 
a obra foi escrita pelo empresário José 
Paulo Pereira Silva, CEO do Grupo Ide-
al Trends. Com clientes em 30 países, 
o conglomerado de empresas possui 
forte atuação nos setores de marketing 
digital e SaaS (Software as a Service). 
Busca Cliente, Doutores da WEB e Ideal 
Sales são alguns dos negócios coman-
dados pelo brasileiro radicado em Or-
lando, nos Estados Unidos.

Com uma linguagem descompli-

• Livro: Marketing de 
Performance - Aprenda  
as estratégias digitais que 
tornam qualquer negócio 
lucrativo na internet

• Autor: José Paulo Pereira Silva
• Editora: Ideal Books
• ISBN: 978-65-84733-29-9
• Páginas: 230
• Formato: 15 x 21
• Preço: R$ 59,90

Ficha Técnica: 

José Paulo é mestre e doutor em Administra-
ção de Empresas e pós-doutor em Relações Inter-
nacionais, ambos pela Florida Christian Universi-
ty (FCU/USA). É presidente e fundador do Grupo 
Ideal Trends, conglomerado de 25 empresas com 
clientes em 30 países e inúmeros projetos de 
crescimento exponencial. O empresário formou 
centenas de empreendedores com suas lições de 
negócios e de vida. É paulista radicado em Orlando 
(EUA), onde também expande os seus negócios.

A Ideal Books é parte do Grupo Ideal Trends, um conglomerado de 25 
empresas com clientes em 30 países, íntegro e antenado com as principais 
demandas do mercado. A editora atua com dois selos que inspiram a con-
quista do equilíbrio e de resultados com perenidade, ética e verdade: Ideal 
Business, com conteúdo voltado para o universo empreendedor, e Ideal Life, 
que publica livros direcionados ao desenvolvimento pessoal.
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Começou sua carreira aos 18 anos, 
em 1956, como câmera-man da TV Ita-
colomi, dos Diários Associados. Depois 
de passar por outros setores da emisso-
ra, chegou a diretor comercial e se apai-
xonou pelo mercado de publicidade. 

Em julho de 1973, Álvaro Rezen-
de fundou uma das maiores e mais 
premiadas agências de publicidade 
do mercado: a RC Comunicação. A 
empresa mineira foi a primeira do se-
tor a ter um escritório fora do estado, 
instalado em Brasília. Foi a primeira a 
ter contrato com uma conta nacional, 
a Caixa Econômica Federal.  

Foi um dos fundadores do Sindi-
cato das Agências de Propaganda de 
Minas (Sinapro-MG), além de ter sido 
presidente da Federação Nacional das 
Agências de Propaganda (Fenapro) 
entre 1982 e 1989. Em 2014, tam-
bém foi eleito presidente do Conselho 
Consultivo da entidade. 

Ao longo de sua história, a RC con-
quistou várias premiações regionais, 
nacionais e internacionais, incluindo 
finalista no Festival de Cannes.  Atual-
mente, atende a Companhia Energéti-
ca de Minas Gerais (Cemig), a Gasmig, 
Fecomércio, Senac, Lojas Rede, BRZ 
Construtora, Boulevard Shopping. 

Antes mesmo de ser um líder 
competente e brilhante, Álvaro era 
um ser iluminado e cheio de vida. Pai, 
avô, sogro, amigo, irmão, tio, primo, 
sobrinho muitíssimo amado. Deixou 
três filhos, Danielle Resende, Roberta 
Resende, Adolpho Resende Neto, dois 

netos- Gustavo e Izadora-  além de 
centenas de amigos e admiradores.

Dono de um sorriso largo, uma 
voz calma que nunca se elevava, 
nem quando via algo errado. Sem-
pre valorizou a família, os amigos 
e também seus funcionários. Uma 

pessoa extremamente querida, res-
peitada profissionalmente e que 
além de muita saudade, deixa seus 
ensinamentos, e seu exemplo de 
vida. Ele jamais será esquecido. Vi-
verá para sempre no coração de to-
dos que o amam. 

Mercado Publicitário brasileiro perde 
Álvaro Costa Rezende, um de seus mais 
notáveis talentos
Álvaro Rezende nasceu 
em Dores de Indaiá, no 
dia 02 de abril de 1937




