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economia e finanças

Selic demora conter inflação
Acompanhar o desenrolar
dos principais fatos econômicos nacionais e internacionais é determinante para
quem quiser obter ganhos ou
perder menos nos mercados
de renda fixa e variável.

Na área econômica do governo e no exterior podem ser
visualizadas as melhores opções de cada um no mercado
de capitais de acordo com as
disponibilidades financeiras
e o grau de tolerância a riscos. Inflação, juros básicos,
indicadores cambiais e balança comercial devem ser
acompanhados de perto.

Um dos poucos remédios que
o Banco Central (BC) dispõe
para conter a alta dos preços é
o reajuste da taxa básica de juros que impacta diretamente
a remuneração dos ativos de
renda fixa, os preços do dólar
e das ações e, em seguida, os
empréstimos bancários. Esse
“medicamento” é tradicionalmente de efeito demorado.
Por isso, o reajuste da Selic que
atingiu 12,75% ao ano no início de maio passado certamente ainda vai demorar um pouco
para ajudar a conter a inflação
que alcançou 12,13% no acumulado dos últimos doze meses anteriores a abril passado.
SELIC DERRUBA DÓLAR

Os efeitos sobre o dólar comercial são inegáveis. A mo-

eda norte-americana que
chegou a atingir R$ 5,72 no
ano passado recuou para R$
4,80 na segunda quinzena de
maio, após oscilar para cima
e para baixo no faixa de R$
5,00. O último boletim Focus
do BC estima que a moeda
norte-americana terminará o
ano neste patamar.
Há que se considerar também a alta de 0,5 ponto percentual nos juros básicos dos
EUA que oscilam agora entre
0,75% ao ano e 1% ao ano. O
Fed, o banco central dos EUA,
tem condições de elevar esta
taxa para 3,5% ao ano nos
próximos meses para conter
a inflação de lá. Se isso ocorrer, os títulos americanos
ficam ainda mais atrativos,
o que estimula a fuga de capitais para lá. Menos dólar no
mercado brasileiro estimula
sua alta frente ao real.

Dólar alto é um dos fatores
que torna o petróleo e demais
produtos importados mais
caros. Não se pode atribuir
só à inquietação política do
presidente Bolsonaro a alta
do dólar em 2021 que pressionou a inflação. Alguns especialistas acham que, apesar
da indiscutível competência
do presidente do BC, Roberto
Campos Neto, a autoridade
monetária demorou por demais a reajustar a Selic que
permaneceu por longos meses em 2021 na faixa de 2%.
O juro real no Brasil ficou ne-

gativo, o que desestimulou a
entrada de capitais estrangeiros no mercado de capitais e
pressionou o dólar. A moeda
norte-americana elevada, por
sua vez, pressionou a inflação. E, num momento em que
os preços de todas as commodities encontram-se em
alta no mundo. Desde os preços da tonelada de minério
de férreo ao barril petróleo
e principais grãos como soja,
milho, trigo.
CULPA DO GOVERNO

O governo e o BC têm suas
parcelas de culpa na alta do
dólar. O BC demorou a reajustar a Selic temendo os impactos na contenção do crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB).
Mesmo com a Selic em alta –
pode superar a faixa de 14%
ao ano, agora em junho – o
PIB tem condições de fechar
o ano melhor dos que as expectativas iniciais, na faixa de
2% segundo o ministro Paulo
Guedes, da Fazenda, ou na faixa de 1,5% segundo fontes do
mercado financeiro.
A guerra na Ucrânia colabora
para a alta da inflação na Europa, nos EUA – alta de 8,3%
nos 12 meses anteriores a
abril –, e no resto do mundo.
O barril do petróleo superou
o patamar de US$ 100 e ajuda a internalizar a inflação no
Brasil. O custo do transporte
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das mercadorias eleva os preços de tudo.

O governo tenta realizar uma
mágica difícil: conter a alta dos
combustíveis. Não considera
que é missão impossível sem
destruir a estrutura financeira
da Petrobrás como ocorreu no
governo Dilma Roussef. Apesar da quase auto-suficiência
do Brasil em petróleo, 30%
do óleo diesel consumido no
mercado interno vem do exterior. E o País importa cerca de
10% da gasolina consumida
pelos seus veículos. O País ainda importa cerca de 500 mil
barris diários de um tipo de
petróleo que não produz, mas
é utilizado pelas refinarias.
Se a Petrobrás vender esses
combustíveis mais baratos do
que os valores deles no exterior fica no prejuízo. Menores
lucros afetam suas ações e
dividendos pagos a seus acionistas – o governo é o maior.

Trocar o presidente da Petrobrás com frequência não
resolve a questão.
ANÁLISE DE OPÇÕES

Como a Petrobrás é uma das
principais ações da B3, a bolsa brasileira, sua perda de
valor dificulta a reação do
índice Bovespa que patina na
faixa dos 110 mil pontos.

Ações de companhias exportadoras como a Vale – minério em alta – de bancos com
juros em alta são sempre
boas opções. É preciso analisar com especialistas de
confiança a melhor hora de
comprar e vender.

Os fundos cambiais ou a compra de dólar em espécie ou no
câmbio turismo serão boas
opções se a moeda norte-americana subir bastante.
Se o dólar ficar na faixa de
R$ 5,00 como previsto pelos

5

analistas financeiros, essa opção não será lucrativa.

Os principais ativos de renda
fixa são boas opções se a Selic
continuar em alta e a inflação
recuar para cerca de 8% no
final do. Os títulos públicos
com rentabilidade atrelada
à inflação eram as melhores
opções no final de maio.

As cadernetas de poupança
com rendimento fixo de 0,5%
ao mês mais TR perderam
para a inflação nos últimos
meses e vão continuar neste
patamar. Mas as cadernetas
continuarão sempre com boa
opção para guardar as pequenas e médias economias – valores abaixo de R$ 50 mil.

Os Certificados de Depósitos
Bancários –CDBs pagam taxas acima de 100% dos CDIs
– taxa atreladas à Selic – nos
valores mais elevados, dependendo do banco emissor.
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Como ficam seus investimentos
com a Selic a 12,75% ao ano
Educador financeiro do C6 Bank mostra como o novo aumento
da taxa de juros impacta a rentabilidade das aplicações
O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) elevou a
taxa básica de juros em um ponto percentual no dia 4 de maio último. Com a
alta, a décima consecutiva, a taxa Selic
passa de 11,75% para 12,75% ao ano,
maior patamar dos últimos cinco anos.
Em períodos de juros altos, é normal que os investidores migrem seus
recursos para a renda fixa. “A alta da
Selic proporciona uma boa oportunidade de rendimento em renda fixa
para o investidor que não pode ou
não quer se sujeitar à volatilidade
da renda variável”, diz Liao Yu Chieh,
educador financeiro do C6 Bank.
Números da Anbima, até 20 de
abril, mostram que os fundos de renda

fixa captaram R$ 265,2 bilhões nos últimos 12 meses, elevando a participação da categoria de 35% para 38,5%.

Apesar dessa migração para a
renda fixa, o educador financeiro do
C6 Bank afirma que os investidores
não precisam fugir da renda variável.
“No mundo dos investimentos, o importante é diversificar. Existem boas
oportunidades de investimento tanto
na renda fixa quanto na variável. O
importante é investir de acordo com
seu perfil e seus objetivos”, diz Liao.
QUANTO RENDEM R$ 5.000
APLICADOS POR UM ANO
NA POUPANÇA, TESOURO SELIC E
ALGUMAS MODALIDADES DE CDB*:
•
•
•
•

Poupança: R$ 5.345,55
Tesouro Selic: R$ 5.541,20
CDB 100% do CDI: R$ 5.541,20
CDB com Liquidez Diária
(101% CDI): R$ 5.546,95
• CDB de 1 ano (103% CDI):
R$ 5.558,48
• CDB IPCA + 5,30% a.a.:
R$ 5.561,34

*Variáveis consideradas no cálculo:
Poupança: Estimativa
de TR de 0,70% a.a.
CDB: Estimativa de CDI médio
de 13,12% a.a. (contrato DI1J23
da B3 em 03/05/22)
CDB IPCA + 5,30% a.a
(taxa oferecida no app do
C6 Bank em 03/05/22)
Inflação estimada de 7,89%
(Boletim Focus de 29/04/22)
Imposto de renda:
alíquota de 17,5%
ONDE INVESTIR COM A SELIC
EM 12,75% AO ANO?
A pergunta que todo investidor
deve se fazer primeiro é se já tem uma
reserva de emergência para socorrê-lo
em situações inesperadas. Para essa
reserva, Liao diz que os títulos de renda fixa indexados ao CDI com liquidez
diária funcionam bem.
Para quem já está pensando na
aposentadoria ou períodos maiores,
Liao sugere fundos multimercado e
títulos indexados ao IPCA.
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Portugal vai ser o país que mais
crescerá na UE neste ano
A Comissão Europeia revela números otimistas e vê o produto interno bruto (PIB) português crescendo
5,8% no ano corrente, o que significa
uma revisão em alta face às anteriores projeções.
A taxa de inflação, também revista
em alta, deverá fixar-se nos 4,4% em
2022, segundo as previsões econômicas divulgadas no início da segunda
quinzena do mês de maio.
Com a taxa estimada para este
ano, Portugal será o país que mais vai
crescer em 2022, de acordo com as
previsões da Comissão Europeia.

Em conversa com o diretor do jornal “O Tablóide” de Portugal, o jornalista, PhD em neurociências e assessor de
alguns economistas brasileiros, Fabiano de Abreu Agrela que tem cidadania
portuguesa e brasileira, atualmente vive
em Portugal e é assessor da Câmara Portuguesa de São Paulo, o especialista diz
que Portugal está chamando à atenção,
o que pode ser bom e às vezes nem tanto
para o país na comunidade europeia.
"Portugal sempre se beneficiou
muito de ser o "falso" pobre da Europa, onde na verdade nunca foi. Mas
o título lhe garantiu muita verba da
UE para seu desenvolvimento. Des-

ta vez não tem como "enganar" mais.
O turismo ferve no país, assim como
tornou-se investimento por diversos
motivos. Há riquezas naturais que
vão além da beleza, há muito mar, assim como uma vontade de morar dos
próprios gringos. Com a migração no
ápice, a qualidade de vida nos países
como França, Espanha, Alemanha, Suécia, entre outros, caíram muito, sendo
Portugal o destino de europeus destes
países para se fixarem como moradores. Um exemplo é a Ilha da Madeira,
muito procurada por belgas, a região
de Arouca por franceses, assim como
as regiões do sul do país."
Fonte: MF Press Global

8

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

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

EDIÇÃO 304

Construção registra melhor nível
de atividade e de emprego no
1º quadrimestre desde 2012
Pesquisa da CNI mostra Utilização da Capacidade Operacional (UCO) também
segue em patamares historicamente elevados. O dado reforça o cenário favorável
identificado para o início deste ano
nível de atividade, o valor do índice é
o maior para abril desde 2012, quando registrou 51 pontos.

Em abril de 2022, a Utilização da
Capacidade Operacional (UCO) caiu 1
ponto percentual na comparação com
março, de 68% para 67%. Ainda assim, é o maior percentual para o mês
desde 2014 (69%).
EXPECTATIVAS PERMANECEM
OTIMISTAS PARA OS
PRÓXIMOS MESES

Os empresários da construção
seguem com expectativas positivas
para todas as variáveis analisadas. O
empresário espera alta do nível de
atividade, do número de novos empreendimentos e serviços, da compra
de insumos e do número de empregados nos próximos seis meses.

A Sondagem Indústria da Construção, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que a indústria
da Construção Civil teve o melhor nível
de atividade e o número de empregados entre janeiro e abril nos últimos
dez anos. Foram entrevistadas 419
empresas, sendo 156 pequeno porte,
175 médio porte e 88 de grande porte,
entre e 2 e 10 de maio de 2022.
O índice do nível de atividade ficou em 50,1 pontos em abril de 2022.

O valor próximo da linha divisória
dos 50 pontos, que separa aumento
de queda do nível de atividade, sinaliza estabilidade. O índice é 1,2 pontos
menor do que março, no entanto, não
apresentava valor acima dos 50 pontos para o mês de abril desde 2012,
quando registrou 50,6 pontos.
O índice do número de empregados ficou em 50,7 pontos, representando aumento de 0,7 ponto ante
março. Assim como o ocorrido para o

O índice de expectativa do empresário em relação ao nível de atividade
apresentou estabilidade, permanecendo em 58,1 pontos, enquanto o
índice de expectativa de compra de
insumos e matérias-primas aumentou 0,3 ponto, para 57,4 pontos.

O índice de expectativa de novos
empreendimentos e serviços mostra
pequena queda do otimismo, ao cair
0,5 ponto, para 56,0 pontos. Da mesma
forma, o índice de expectativa do número de empregados também registrou
recuo de 0,5 ponto, para 56,2 pontos.
Apesar disso, o indicador está acima de
50 pontos, o que aponta para expectativas positivas e de crescimento.
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Bitcoin: Primeira compra completa 12 anos:
duas pizzas milionárias
Em 22 de maio de 2010, um investidor ofereceu bitcoin em troca de um pedido de
pizzas; a compra marcou o início das transações com criptomoedas
As transações astronômicas com
criptomoedas, que causam grande
impacto no mercado financeiro atual, começou em pizza. Ou melhor, em
duas pizzas. Neste domingo, dia 22
de maio, serão celebrados 12 anos da
primeira compra feita com Bitcoin na
história. Naquela época, o valor era
muito menor do que os noticiados
hoje em dia para a mais valorizada
criptomoeda do mundo.

Um programador da Flórida, chamado Laszlo Hanyecz, fez um anúncio no fórum BitcoinTalk, o principal canal social
sobre criptoativos até então. Em troca de
duas pizzas grandes, ele pagaria a quem
quer que enviasse o pedido para sua casa
um total de 10 mil bitcoins. “Para os valores de 2010, não parecia uma grande
empreitada: cada bitcoin saía por apenas
US$ 0,003. Tanto que a proposta foi ao ar
no dia 18, mas só foi atendida no dia 22
de maio”, conta o especialista em criptoativos Rafael Serradura, diretor comercial
da InterAg, uma das grandes referências
do mercado nacional.
O estudante Jeremy Sturdivant, da
Califórnia (a milhares de quilômetros de
distância de Laszlo), entrou em contato
e topou a troca. Essa foi considerada a
primeira transação real em mercado
aberto, pois estabeleceu uma cotação
para a moeda digital. “Comparando o valor das pizzas e o envio de aproximadamente US$ 30, trocados por 10 mil BTCs,
isso estipulava o valor do Bitcoin em US$
0,003”, destaca Serradura.
O que pareceu algo simples e corriqueiro acabou se tornando um marco. Tanto que muitos chamam o dia
22 de maio de Bitcoin Pizza Day. Há
até um perfil no Twitter (@bitcoin_

pizza) que calcula com frequência o
valor da compra em dólares, com a
cotação atual. Hoje, cada bitcoin vale
no mercado mais de US$ 30 mil. As
duas pizzas de Laszlo sairiam por
mais de US$ 300 milhões. Se Sturdivant fosse brasileiro, com 10 mil BTC,
hoje ele seria bilionário – cada bitcoin
custa em torno de R$ 145 mil.
INVESTIMENTOS

A história de Laszlo e Sturdivant
parece impulsionar investidores. Ficar
milionário por causa de duas pizzas é
surpreendente. Mas assim como o valor
da moeda cresceu, o mercado mudou.

Laszlo afirmou em entrevistas que, na
época, o Bitcoin não valia nada - um cenário muito diferente do atual. Investir
em criptoativos é muito interessante,
mas não dá o mesmo retorno tão simples. É preciso ficar atento a flutuações
de mercado, e os picos de valorização
podem mudar rapidamente.
“Os retornos são bem grandes, e
os riscos são proporcionais, havendo sempre o risco de perder capital.
É fundamental que o investidor conheça e esteja preparado para essas
peculiaridades que envolvem o mercado”, completa Serradura.
Fonte: P+G Comunicação Integrada
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Contas em atraso: Brasil tem mais de
60 milhões de pessoas nesta situação

Com menos dinheiro no bolso por
causa da inflação e do desemprego,
o trabalhador passa aperto e deixa
contas sem pagar. Levantamento da
Confederação Nacional de Dirigente
Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela
que quase 40% dos brasileiros adultos, um universo de mais de 62 milhões de pessoas, tinham contas em
atraso no mês passado.

Em abril de 2022, o percentual
de negativados – termo técnico para
definir quem tem contas em atraso e
o chamado “nome sujo” no mercado –
cresceu 5,59% com relação ao mesmo
mês do ano passado. Mais de 50% das

pessoas endividas têm contas em atraso por período entre 90 dias a um ano.

De acordo com o mesmo levantamento, o número de dívidas em atraso
no mês de abril aumentou 9,89% em
relação ao mesmo período de 2021. A
média de dívida por pessoa negativada é de pouco mais de R$ 3.500 e mais
da metade das dívidas é com bancos.

No texto sobre o levantamento
destinado à imprensa, o presidente
da CNDL, José César Costa, diz que “o
desemprego elevado é, sem sombra
de dúvidas, um dos grandes desafios
a serem enfrentados pelo país e isso
está ligado diretamente ao retorno

do crescimento econômico, que ainda
não alavancou. A renda da população
foi fortemente afetada pela pandemia, e isso, somado ao aumento da
inflação, contribui para a piora da
inadimplência”.

No mesmo release, o presidente
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior
diz que o cenário econômico do país
ainda é muito delicado, por isso, o momento requer muita cautela na hora
de decidir como utilizar o dinheiro, a
fim de evitar a inadimplência. “O ideal
é gastar apenas com o necessário e, se
possível, buscar construir uma reserva de emergência para fazer frente a
um eventual imprevisto”, diz
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Renda Mensal: Mais de um terço das famílias
brasileiras relatam queda, entretanto,
surgem indicadores financeiros positivos
Estudo destaca o comportamento das pessoas no Brasil sobre gastos e dívidas no
primeiro trimestre de 2022. 40% das pessoas brasileiras indicaram que a renda familiar
diminuiu no primeiro trimestre de 2022; no entanto, muitos ainda estão otimistas com
o potencial de ganhos futuros, com 71% indicando que esperam que sua renda aumente
nos próximos 12 meses. As pessoas mais impactadas continuaram sendo as famílias de
menor renda (renda mensal inferior a R$ 1.000); no qual 53% indicaram que sua renda
familiar diminuiu nos primeiros três meses do ano. O pagamento de obrigações financeiras
permanece uma preocupação para a maioria da população, com 77% das pessoas
consumidoras entrevistadas expressando preocupação com sua capacidade de pagar
contas e empréstimos integralmente. Questões como novas variantes da COVID-19, inflação
e aumento das taxas de juros influenciaram o comportamento de consumidores, com 84%
indicando que fizeram mudanças nos gastos devido à inflação. A mudança para o digital
continua, com 43% das pessoas consumidoras apontando que realizaram mais da metade
de suas transações online, e 40% esperam aumentar o uso do digital.
A TransUnion, empresa global
de informações e insights acaba de
divulgar os resultados do Consumer
Pulse Study referentes ao primeiro
trimestre de 2022. O destaque é como
as finanças pessoais das pessoas entrevistadas mudaram e quais são as
expectativas para o futuro. Embora a
pesquisa tenha mostrado algum otimismo em relação ao futuro financeiro de consumidores, isso foi afetado
pelo impacto financeiro contínuo da
pandemia de COVID-19 que continua
presente na população brasileira.
O Consumer Pulse Study do primeiro trimestre de 2022 foi baseado
em um levantamento de 1.056 pessoas adultas brasileiras, realizado entre
14 e 22 de fevereiro de 2022.

“Muitas pessoas continuam enfrentando dificuldades financeiras devido à
pandemia, e agora foram adicionadas
novas preocupações, como a inflação
e o aumento das taxas de juros”, diz
Claudio Pasqualin, Vice-Presidente

de Desenvolvimento de Negócios da
TransUnion Brasil. “À medida que consumidores ajustam seus gastos, a transformação digital continua acelerada. É
importante que as empresas entendam
essas preocupações e adaptem seus
serviços para apresentar ofertas digitais que ajudem a população a alcançar
seus objetivos financeiros”, finaliza.

PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DE
PESSOAS CONSUMIDORAS VÊ
QUEDA EM SUA RECEITA MENSAL;
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA AINDA
SÃO AS MAIS ATINGIDAS
No primeiro trimestre de 2022,
40% das pessoas consumidoras apontaram que a renda familiar diminuiu,
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enquanto 34% falaram que ela permaneceu a mesma e 26% citaram aumento. Os principais fatores de perda de receita foram o desemprego e a redução
do salário. No entanto, houve algumas
melhorias em relação ao trimestre anterior, com 24% da população dizendo
que alguém em sua casa perdeu o emprego no primeiro trimestre, abaixo
dos 32% dos últimos três meses de
2021, e ainda com 22% de brasileiros
mencionando que alguém em sua família teve o salário reduzido, abaixo dos
29% no quarto trimestre de 2021. De
forma encorajadora, 13% das pessoas
entrevistadas indicaram que alguém
em sua casa havia começado um novo
negócio, além dos 11% que relataram
um aumento salarial e 7% iniciaram
um novo emprego no último mês.

Como visto em pesquisas anteriores, as famílias de menor renda (receita
mensal inferior a R$ 1.000) continuaram
sendo as mais impactadas, com mais da
metade (53%) desse grupo indicando
que a renda familiar havia diminuído
no último trimestre. Isso se compara a
38% das famílias de classe média (receita mensal entre R$1.000 e R$5.000) no
mesmo tópico. Enquanto 35% das famílias de renda média-alta (receita mensal
entre R$5.000 e R$10.000) e 24% das
pessoas de classe mais alta (acima de
R$10.000) reportam a diminuição de
renda familiar no mesmo período.
Embora tenha havido uma leve melhora em relação ao trimestre anterior,
a preocupação com a capacidade de pagar contas e empréstimos integralmente permaneceu alta. Com 77% de todas
as pessoas consumidoras expressando
atenção ao tema, abaixo dos 79% no
quarto trimestre de 2021. Entre a população pesquisada que indicou que
sua renda havia diminuído nos últimos
três meses, 90% manifestaram apreensão para a realização do pagamento e
60% esperavam não conseguir pagar,
integralmente, pelo menos uma de suas
obrigações financeiras atuais.
Mudanças no orçamento e preocupações em torno de fatores externos mudam os gastos de consumido-

res e comportamentos de crédito

Quase metade (49%) das pessoas
pesquisadas esperavam reduzir suas
despesas extras (como jantar fora, viagens, entretenimento, entre outros)
para lidar com as mudanças orçamentárias. Além disso, 43% indicaram que
diminuiriam as despesas com grandes
compras, como eletrodomésticos e carros. Já 43% indicaram que gastariam
menos em compras no varejo para
itens como vestuário, eletrônicos e
bens duráveis nos próximos três meses.

Além das mudanças no orçamento
familiar, o comportamento dos gastos
da população brasileira também pode
ser influenciado por outros fatores.
Mais de 8 em cada 10 consumidores
(84%) disseram que estão fazendo
mudanças nos gastos devido à inflação, e 97% de todas as pessoas entrevistadas estavam pelo menos um
pouco preocupados com a inflação.
Além disso, mais da metade das pessoas pesquisadas (56%) indicou que
o aumento das taxas de juros teve um
grande impacto sobre a decisão de solicitar crédito nos próximos 12 meses,
e outros 31% disseram terem tido um
efeito moderado em seus planos de
solicitar crédito. Para as pessoas que
consideraram solicitar novos créditos ou refinanciamentos já existentes,
mas decidiram não o fazer, a principal
razão para abandonar seus planos foi
acreditar que o custo seria muito alto.
Apesar dessas preocupações,
38% da população brasileira disse
que solicitará um novo crédito ou refinanciamento nos próximos 12 meses, o que representa um aumento de
três pontos percentuais em relação
ao quarto trimestre de 2021. Dentro
deste número, os Millennials e a Geração X foram as gerações com maior
intenção de buscar novos créditos,
ambas com 42%, seguidas de perto
pela Geração Z com 40%. Já os Baby
Boomers estão menos propensos do
que as outras gerações a terem planos
de pedir um novo crédito, com 30%.
“Embora exista certo otimismo
sobre a renda futura das famílias e um
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ligeiro aumento no número de consumidores que planejam solicitar novos
créditos ao longo do próximo ano, as
preocupações sobre a inflação, taxas
de juros e o custo total do crédito podem ser fatores decisivos para os brasileiros se engajarem no mercado de
crédito”, acrescenta Pasqualin.
A TENDÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO
CONTINUA E FRAUDADORES
BUSCAM CAPITALIZAR AS
TRANSAÇÕES ONLINE

A transformação digital acelerou
durante a pandemia de COVID-19, com
32% de consumidores que usam produtos digitais indicando que adotaram
novos serviços online, como bancos,
vídeo chamadas ou compras online
de supermercado, por exemplo. Como
resultado disso, 43% dos pesquisados
indicaram realizar mais da metade de
suas transações online, e 40% esperam
aumentar o uso de serviços digitais iniciados durante a pandemia.

Os fraudadores tentaram aproveitar a mudança das preferências das
pessoas consumidoras, e no primeiro
trimestre de 2022, 24% de entrevistados indicaram que foram alvo ou vítimas de fraude digital neste período.
Os esquemas de fraude mais comuns
incluíam golpes de cartões de crédito
e taxas fraudulentas (33%). Cerca de
nove em cada 10 pessoas entrevistadas (88%) indicaram preocupação
em compartilhar suas informações
pessoais, citando apreensão com privacidade (76%), e medo de terem sua
identidade roubada (70%).
A TransUnion está há mais de 50
anos no mercado, com presença em
mais de 30 países e em cinco continentes. Opera no Brasil há 10 anos, desde
2012, com o propósito de Ajudar a
Melhorar a Qualidade de Vida das Pessoas. A companhia cria oportunidades
econômicas, empodera consumidores
e apoia centenas de milhões de pessoas
em segmentos que incluem Serviços Financeiros, Seguros, Telecomunicações,
Varejo, FinTechs, Indústrias e PMEs –
Pequenas e Médias Empresas.
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IBGE e Conab revisam estimativa de safra
agrícola para cima pela primeira vez no ano
Após três revisões baixistas, em
abril, o Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA) do IBGE
aumentou, para 261,5 milhões de
toneladas, a estimativa de produção
para 2022. Dessa forma, tem-se um
crescimento de 1,0% em relação à
estimativa do mês anterior - de 259,0
milhões -, porém ainda há queda de
3,8% em relação aos 271,9 milhões
que eram esperados em janeiro.

Esse montante, se confirmado,
representará o recorde da série histórica e um crescimento de 3,3% (ou
8,2 milhões de toneladas) em relação
à safra 2021. Dentre os destaques positivos, destaca-se o crescimento de
27,5% (ou 24 milhões de toneladas)
esperado na produção de milho em
relação ao ano anterior; por outro
lado, espera-se retração de 12,2% (ou
16 milhões de toneladas) para produção de soja.

Em linha com a revisão do IBGE,
a Conab elevou sua estimativa de
269,3 para 271,8 milhões de toneladas. Assim, há um crescimento de
5,8% comparado com a safra anterior, mas, em relação à produção que
era esperada em janeiro - de 288,6
milhões de toneladas -, há queda
de 6,7%. O principal motivo dessa
queda em relação ao valor esperado
no começo do ano é a estiagem que

atingiu estados do Sul e o centro do
Mato Grosso do Sul, afetando, principalmente, as culturas de soja e mi-

lho. Ao contrário do IBGE, que utiliza
o ano-calendário, a Conab utiliza o
ano-safra.
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Exportações: cortes no orçamento
paralisam novas contratações do Proex
Programa financia exportações brasileiras em condições equivalentes às praticadas no
mercado internacional. Paralisação compromete a competitividade brasileira
A Lei Orçamentária Anual de 2022
prevê um investimento total de R$ 1,36
bilhões para o Programa de Financiamento às Exportações, o Proex Equalização. No entanto, agora no início do ano,
as novas operações do programa foram
suspensas devido a um corte de R$ 500
milhões no orçamento. Esses recursos
foram direcionados para o pagamento de
contratações do Plano Safra. Os outros R$
860 milhões são destinados a operações
já contratadas do Proex Equalização.
O deputado federal Evair de Melo
(PP-ES), presidente da Frente Parlamentar do Comércio Internacional e do
Investimento (FrenCOMEX), afirma que
a suspensão do Proex compromete a
competitividade do mercado brasileiro.
“Quando as companhias não têm
essa capacidade, essa equalização, há
um comprometimento. Por isso o governo tem consciência disso, tanto o governo quanto a base do governo na
Câmara e no Senado; na primeira
oportunidade, vamos restabelecer esses recursos para que isso
possa voltar para o mercado.”
Segundo o parlamentar, a
suspensão das novas contratações do Proex pode até mesmo afetar
a economia.

“Afeta a economia porque os custos
subiram, os juros subiram, a Selic subiu.
Então as empresas têm muita dificuldade em pagar esse diferencial. Então
está todo mundo com dificuldade, não
é só o Proex. O orçamento no todo está
muito apertado. O custo da pandemia
foi muito alto, mas reabrimos a nossa
economia, reabrimos o nosso mercado.
Estamos sofrendo sim, mas eu tenho
certeza que isso é momentâneo e va-

mos restabelecer isso em breve.”
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
CRESCEM 60,4% E SOMAM
US$ 4,04 BILHÕES

O professor de economia da Universidade de Brasília (UnB) Alexandre Andrada afirma que alguns setores são mais impactados.

“Para alguns setores mais dependentes desse tipo de ajuda, como o
de bens de capital, realmente [há impacto]. Esse setor já vem sofrendo há
muito tempo por vários problemas da
economia brasileira, problemas institucionais, crises econômicas. Então
tem perdido participação na economia, na pauta de exportação.”

é feita pelo Banco do Brasil. O professor Alexandre Andrada destaca o objetivo de políticas como o Proex:

“O objetivo fundamental é colocar
as empresas nacionais no mercado estrangeiro, abrindo para a concorrência.
E isso força essas empresas a melhorarem os seus métodos de produção, de
organização, de qualidade de produto.
Quando a empresa consegue exportar,
já é um sinal de que ela é eficiente, ela
já se destaca entre os seus pares. E ao
fazer isso, você ainda tem esse efeito
benéfico que é de estimular ainda mais
a inovação dessas empresas.”
O especialista destaca que os produtos elegíveis para receber recursos do
programa vão desde produtos simples
como alimentos, bebidas e têxteis; até
produtos mais sofisticados, com maior
grau de tecnologia, como veículos, equipamentos elétricos, produtos metálicos
e hospitalares.
SEGURO DE CRÉDITO
À EXPORTAÇÃO

PROEX
QUALIZAÇÃO
Pelo Proex Equalização, a exportação é financiada por instituições
financeiras no Brasil e no exterior e o
Proex assume parte dos juros das operações, tornando-os equivalentes aos
praticados no mercado internacional.
A modalidade pode ser contratada por
empresas brasileiras de qualquer porte. Os prazos de equalização variam de
60 dias a 15 anos. A operacionalização

Além das novas operações
do Proex, novos pedidos do Seguro de Crédito à Exportação
(SCE) também foram suspensos. Isso
porque o orçamento do Fundo de Garantia às Exportações (FGE), que possuía
uma previsão do projeto de Lei Orçamentária Anual de R$ 1,72 bilhão, teve
um corte de 613 milhões na LOA 2022.

O valor disponível (R$ 1,1 bilhão)
está abaixo da expectativa de pagamento de indenizações do SCE para o
ano de 2022 (R$ 1,45 bilhão). O Ministério da Economia estima que os pagamentos passem do valor disponível no
orçamento do FGE em setembro.
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Flávio Roscoe, Deputado Arthur Lira, presidente Jair Bolsonaro, Sergio Andrade e governador Romeu Zema

Sergio Leite de Andrade condecorado
“Industrial do Ano de Minas Gerais”
Atualmente exercendo o cargo
de presidente do Conselho de Administração da Usiminas – Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., o
engenheiro Sergio Leite de Andrade
foi condecorado, em evento realizado
pela FIEMG no dia 26 de maio último,
com o título de “Industrial do Ano”.
Em suas redes sociais na Internet,
Sergio Andrade postou a seguinte
mensagem:

“É uma alegria iniciar uma nova
fase da minha trajetória na Usiminas,
agora como presidente do Conselho
de Administração, recebendo o título
de Industrial do Ano 2021, concedido pela nossa FIEMG - Federação das
Indústrias de Minas Gerais, em reconhecimento a um trabalho que foi

de toda uma equipe de profissionais
altamente competentes e engajados:
a Equipe Usiminas. A Usiminas é uma
empresa que traz o Estado no próprio
nome e que sempre foi uma referência na produção de aços planos. Temos uma parceria com a Fiemg que
remonta à criação da companhia.
Como a Fiemg, temos a convicção da
importância da nossa atuação na geração de valor para toda a sociedade e
os últimos anos foram exemplares na
demonstração da enorme capacidade
que nós temos de sonhar e realizar.
Sigo acreditando firmemente em um
futuro de crescimento e mais desenvolvimento econômico e social. Esse é
um momento, também, de expressar
gratidão a todos os meus colegas da
Usiminas, às pessoas das comunidades onde nós operamos, à minha fa-

mília que esteve sempre ao meu lado
nessa jornada e, claro, aos colegas da
indústria que me concederam essa
honraria. Muito obrigado!

Sergio Andrade realizou uma das
melhores administrações à frente da
Usiminas, recuperando integralmente
a empresa, reposicionando-a no mercado e obtendo os melhores indicadores de sua história, principalmente no
ano passado e batendo recordes em
faturamento, Ebtida, lucro e lucratividade, solidez econômico-financeira
e transparência. Anteriormente, Sergio Andrade já havia sido escolhido
“Personalidade Empresarial do Ano
2018” – do Prêmio Minas – Desempenho Empresarial – Melhores e Maiores, realizado anualmente por esta
publicação.
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Grupo Tora
Transportes celebra
50 Anos de fundação
Fotos: Davi Martins

Apresentação de Janaina Araújo, presidente da diretoria executiva da Tora

Em concorrida solenidade que contou com
um público de 600 convidados especiais ocorreu,
no dia 24 de maio último, as comemorações dos
50 anos de fundação do Grupo Tora Transportes,
que possuí sede em Contagem – Minas Gerais e
está presente em 5 países da América Latina. A
empresa possui 2.400 colaboradores diretos e

um faturamento que ultrapassa R$ 1 bilhão. O
evento foi realizado no Espaço Unimed-BH, do
Minas Tênis Clube, seguido de jantar. Houve
uma apresentação artística do Grupo Corpo, com
discursos de Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, presidente do Conselho de Administração e Janaína
Araújo, presidente da Diretoria Executiva.
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Aguinaldo Diniz, Valter Souza, Dora e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Dep. Mauro Lopes, prefeita Marília Campos e senador Alexandre Silveira

Dora, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Nestor Oliveira,
Lindolfo Paoliello, Paulo Brant e Cel. Guedes

Dep. Mauro Lopes, Toninho Silva e Adalci Lopes

Estevão Rocha Fiuza e Eduardo Bernis
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Eduardo Bernis, Lindolfo Paoliello e Yvan Mulls

Eugênio Costa, Silvio Munhoz, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva
e vice-governador Paulo Brant

Guilherme Araújo, Janaína Araújo e Mariana Araújo

Janaína Campos, Araújo e prefeita Marília Campos

Luiz Paulo Rosenberg, Sabrina Matos, Dora e
Carlos Alberto Teixeira

Luiz Paulo Rosenberg, vice-governador
Paulo Brant e Janaína Araújo
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Luiz de Castro Tito, Luiz Carlos Costa e Yvan Mulls

Luiz de Castro Tito, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva e Paulo Paiva

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva e senador Alexandre Silveira

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva e Fábio Guerra Lage

Luiz Tito, senador Alexandre Silveira e Adalberto Lopes

Prefeita Marília Campos e Paulo Sérgio Ribeiro da Silva
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PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

Fundador e Presidente
do Conselho de
Administração da
Tora – Discurso
pronunciado durante
a solenidade de
comemoração dos
50 anos da empresa,
ocorrida em 24 de
maio, no Minas
Tênis Clube, em
Belo Horizonte – MG

Grupo TORA – 50 Anos!
Comemorar 50 anos de atividade de uma empresa é motivo de satisfação e orgulho,
especialmente para mim, que
fundei a TORA, em 1972.

São muitas e boas as recordações e sentimentos que esta
solenidade me desperta, mas
vou me restringir aos aspectos mais empresariais.

Prometo, para os próximos
anos, um livro de memórias.

O maior de todos os sentimentos, é de gratidão a todos
aqueles que participaram e
ainda participam desta jornada.
Meus agradecimentos iniciais
são à Deus, que me deu saúde e força para enfrentar os
momentos difíceis e a minha
família, que sempre me estimulou e contribuiu para o
meu equilíbrio emocional.
Mas, tenho certeza de que,
de alguma forma e em algum
momento, todos os aqui presentes, contribuíram com o
meu objetivo de empreender,
de trabalhar, de crescer.

Agradeço, sinceramente, aos
nossos clientes, pela confiança e estímulo.
Sem eles, a nossa história
seria apenas um sonho. E
foi através de um deles, que
acreditou em uma ideia ino-

vadora, que iniciamos nossa
caminhada.

Os nossos funcionários, os
colegas acionistas, fornecedores, amigos, e colegas empresários, sempre foram, e
ainda são uma grande fonte
de aprendizado.

Foi cultuando o respeito, a
dedicação e harmonia, que
nós acionistas, os pioneiros:
Toninho, Abelardo, Valter, e
os que se incorporaram ao
longo dos anos: Edson, Altair,
Janaina, Junior e Rodinei, que
sustentamos a estabilidade
e o crescimento da TORA.
Destaque especial para meu

irmão Antônio e o Sr. João
Bueno, já falecidos, que muito contribuíram para nosso
desenvolvimento.
Agradecimento a todos os
milhares de funcionários que
nestes 50 anos passaram pela
empresa.

Muitos deles, depois de 20,
30 anos, ainda continuam
vestindo a camisa e ajudando
a empresa a crescer.

Cada um a seu tempo, todos
se empenharam em manter
os valores fundamentais de
nossa atividade empresarial,
que são sintetizados em con-
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ceitos simples: respeito, trabalho e, aplicados de maneira
sistemática e abrangente.
São estes os valores que formam a nossa cultura empresarial.

Sabemos que somente um
pequeno percentual das empresas do país, chegam a esta
idade madura com solidez e
visão de futuro.

Por isso, nos orgulhamos, não
só de termos sobrevivido,
mas com o fato de podermos
ver que as pessoas, que compõem nosso universo, estão
entusiasmadas, felizes e confiantes no futuro.
E é por levarmos a sério o valor do respeito e do diálogo,
que também nos orgulhamos
de termos passados estes
primeiros 50 anos, sem nenhuma demanda com nossos
clientes e fornecedores.
Infelizmente, temos contenciosos trabalhistas, apesar de
cumprirmos integralmente

MUNDO EMPRESARIAL

com as obrigações sociais e
nunca termos atrasado, por
um dia sequer, o salário de
nossos colaboradores.

De fato, nosso maior orgulho
é termos contribuído para o
crescimento da sociedade e de
nossos clientes, gerando empregos dignos e sustentáveis
(atualmente são 2.400 diretos
e mais de 4.000 indiretos).
Seguramente, as nossas ações
propiciaram estabilidade e
perspectivas para milhares
de famílias.

A nossa cultura nos obriga a
respeitar as pessoas e as leis,
buscando sempre aplicarmos
parâmetros e conceitos justos nas relações de trabalho e
comerciais.
Seria enfadonho discorrer sobre as dificuldades que enfrentamos nestas cinco décadas.
Dificuldades que em sua
maioria, vieram de fora para
dentro, consequência da excessiva interferência do Esta-
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do em nossas atividades.

O Estado brasileiro está a
cada dia mais inchado e ineficiente.

A partir da década de 90, enquanto o setor privado vem
modernizando a sua gestão, o
setor público não só não evoluiu, como incorporou conceitos anacrônicos, origem
dos graves problemas atuais
do país.
Sob a justificativa de proteger direitos, a constituição de
1988 estimulou a judicialização, criou privilégios e tornou
menos efetiva a aplicação das
leis facilitando a impunidade.

O emaranhado de leis e regulamentos, encarecem custos
e muitas das vezes são interpretadas de maneira diversa
pelas três instâncias do Judiciário, gerando insegurança
jurídica, inibidora de iniciativas empresariais.
Os processos judiciais são
excessivamente lentos e em
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muitos e vários casos, as decisões judiciais privilegiam o
processo sobre o mérito, gerando decisões injustas.

A modernização das ações e
estabelecimentos de conceitos éticos pelo Estado é tarefa
urgente a ser desenvolvida pelos três poderes constituídos.

É preciso promover não só
mudanças pontuais, mas de
fato, uma reforma do estado
brasileiro, que venha tornar
nossa sociedade mais justa,
coesa e produtiva.
As reformas administrativa e
tributária, merecem o carimbo de urgentes.
A primeira para reduzir o tamanho do estado e racionalizar a sua gestão.

A tributária, para desonerar a
produção e dimuir o custo de
gerar empregos.
De maneira bem suscinta,
elenco algumas situações
graves que ocorrem, nas três
esferas dos poderes, que justificam este sentimento de
urgência.
No Judiciário:
Não é aceitável, que processos conduzidos pelas três
instâncias do judiciário, avaliados e sentenciados por colegiados, venham a ser anulados por razões processuais.

Nosso aparato judicial não
tem conseguido eliminar situações fragrantemente ilegais e injustas, que acabam
consolidando, com o passar
do tempo, privilégios e anomalias.
Os juízes da Justiça Trabalhis-

ta, frequentemente emitem
sentenças desarrazoadas, que
na maioria dos casos, não são
revistas nas instâncias superiores.
No Legislativo:
Decorridos 34 anos da promulgação da constituinte de
88, existem dezenas de artigos que precisam ser regulamentados e que não foram
estimulando, assim, a judicialização e permitindo interpretações discricionárias.

Entendo que, aos parlamentares, a quem cabe a elaboração de leis que organizem a
sociedade e protejam os cidadãos, deveriam ainda, liderar
a negociação de um modelo
econômico planejado, com
visão de longo prazo e que
nos conduza a uma sociedade
mais justa e equilibrada.
O que temos visto são ações,
muitas delas adequadas, mas
na maioria voltadas a atender
demandas localizadas e corporativas.
Por obvio, a sociedade não
sabe até hoje para onde vão
os recursos das emendas secretas.
A transparência não é preceito explícito de nossa constituição?

Executivo:
Analiso há anos uma distorção, que no meu entender, é
totalmente antiética e prejudica milhões de trabalhadores, e apesar disso, vem sendo
mantida por vários governos.
O dinheiro do Fundo de Garantia, poupança compulsória dos trabalhadores, é cor-
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rigido a 3% ao ano, enquanto,
para os outros investidores,
a taxa básica de juros é sensivelmente superior (13,5%
atualmente).
A justificativa de ser um meio
de subsidiar juros da casa própria é frágil e inconsistente.
Empobrecer o trabalhador
durante anos, para depois facilitar o acesso à moradia?

A carência habitacional dos
cidadãos de baixa renda é
mesmo grave. Mas, é um problema da sociedade. Não é
justo que seja bancado pelos
assalariados.
As políticas sociais devem
ser bancadas pelo conjunto
da sociedade, assim como
ocorre, há décadas com o justo subsídio de taxas de juros
para a agricultura, que é custeado pelo Tesouro Nacional.
Assim foi também, quando há
alguns anos, de maneira inadequada e injusta, o Tesouro
Nacional bancou diferenças
de taxas de juros para investimento de diversos segmentos
empresariais.
Além de ser antiético, resulta
em transferência e concentração de renda.

Um outro fato que corrobora
a crítica, é o caso da BR381,
um dos mais importantes eixos da malha rodoviária nacional e mineira.

Há mais de 30 anos, a sociedade reclama a duplicação
da rodovia da morte. O edital
que agora pretende privatizá-la prevê o final das obras
para 2042.
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Isto não é de forma nenhuma
aceitável.

A meu juízo, estas considerações deixam evidente que
nosso Brasil está precisando
mesmo de uma reforma geral.
O desafio é grande...

O cenário atual mostra que
não conseguimos coesão dos
agentes públicos para definir
e implementar um modelo político e econômico para o país.
Os conceitos liberais na economia não são implementados e a falta de harmonia
entre os poderes não viabiliza as ações e reformas que o
país demanda.

Por falta de iniciativa e diálogo, as ações são conduzidas
para atender interesses corporativos e, às vezes, questionáveis interesses políticos.
É cada dia mais intensa a divisão da sociedade em ambiente de forte radicalização, o que
só acentua as divergências.

O respeito ao regime político
que adotamos, a democracia
e o efetivo cumprimento das
leis, são pressupostos fundamentais à estabilidade social
e a liberdade das pessoas.
Nós, cidadãos, mesmo de tendências políticas diferentes,
temos que aceitar nossa responsabilidade de preservar a
paz social no nosso país.
O nosso Brasil tem um povo
inteligente, um clima favorável e empresários comprometidos com a produtividade
e com a evolução tecnológica.
Temos a obrigação de zelar
por este patrimônio.

No entanto, avalio que, nós,
cidadãos conscientes, temos
errado.

O foco da participação política é sempre na Presidência
e nos cargos executivos. Nos
descuidamos ou damos menos importância a eleição de
nossos parlamentares.
No arcabouço jurídico nacional, as demandas da sociedade, devem ser, necessariamente, avaliadas pelo
parlamento.

É ele que tem poderes para
alterar e criar leis, destituir
servidores e exercer a representação direta das demandas sociais.
Precisamos escolher melhor
nossos parlamentares.
Estas considerações não tem
o sentido de reclamação e desânimo, são apenas alertas e
uma chamada de consciência.

Foi enfrentando desafios com
firmeza e tranquilidade, que
chegamos aos 50 e assim,
será nos próximos 50.
A conjuntura atual é altamente desafiadora. No plano
doméstico temos a inflação,

o crescimento da pobreza e a
radicalização política.

No contexto internacional,
a pandemia, conjugada com
a absurda guerra Rússia x
Ucrânia, afetaram fortemente a economia mundial, provocando grandes mudanças
nos fluxos de comércio e profundas alterações no modelo
atual de globalização.

Mas, onde há desafios, haverá,
também, coragem e superação.
A Tora não é uma pessoa, é
algo muito mais amplo e ambicioso.
E assim, ela continuará na estrada, lendo a cada quilômetro da estrada, nossos princípios e valores.

A diretoria da Tora, liderada
pela Janaina, que falará em
seguida, junto com nosso
Conselho de Administração
e nós acionistas, assumimos
que continuaremos a contribuir para o crescimento das
pessoas, atender aos clientes
com responsabilidade, ajudando o desenvolvimento do
nosso país.
Vamos em frente e sempre
juntos!
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Nadim Donato Filho é Eleito Presidente
da FECOMERCIO , SESC E SENAC Minas
Realizou-se, no dia 27 de maio último, nas dependências da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Minas Gerais, votação para eleger a Diretoria para a gestão 2022/2026

Única a disputar o pleito, a Chapa
União saiu vencedora com 35 votos dos
40 presentes à votação do Conselho
de Representantes da Fecomercio MG,
consolidada pela união de empresários
voltados à recuperação e ao engrandecimento da entidade, principalmente
restabelecendo a sua representatividade no âmbito de seus municípios e na
esfera estadual e nacional, sempre na
defesa de seus sindicatos filiados e empresas representadas, como, também,
com o objetivo de retomarem e fomentarem as ações do Sesc e Senac Minas.
Capitaneada por Nadim Elias Donato Filho, empresário que se sagrou
presidente da entidade, ele destacou
que esta união se constituiu por empresários e representantes sindicais
imbuídos do mais alto interesse em
resgatar a honra e objetivos das entidades do Sistema S em Minas Gerais.

A diretoria é composta pelos seguintes nomes:
1.

Presidente: Nadim Elias Donato Filho
Sindilojas Belo Horizonte
2. Vice-presidente: Emerson Beloti de Souza
Sindicomércio Juiz de Fora
3. Diretor: José Maria Facundes
Sindicomércio Vale do Aço
4. Diretor: Lúcio Emílio de Faria Junior
Sincateva Belo Horizonte
5. Diretor: Iesser Anis Lauar
Sindicomércio Teófilo Otoni
6. Diretor: Júlio Gomes Ferreira
Sindimaco Belo Horizonte e Região
7. Diretora: Valéria Clara de Oliveira Carmo
Sindicomércio São Lourenço
8. Diretor: Aureliano Zanon Alves
Sindvar Varginha
9. Diretora: Cássia Amorim Ximenes Queiroga
Secovi MG
10. Diretor: Alexandre Machado Maromba
Sindicomércio Itaúna
11. Diretor: Gilson Teodoro do Amaral
Sindicomércio Divinópolis

12. Diretor: Bento José Oliveira
Sindicomércio Conselheiro Lafaiete
13. Diretor: André Coelho Borges Medeiros
Sindicomércio Santos Dumont
14. Diretor: Marcus do Nascimento Cury
Sincagen
15. Diretor: Evando Avelar Duarte
Sindicomércio Sete Lagoas
16. Diretor: José Porfiro do Carmo
Sindicomércio Cataguases
17. Diretor: Marcelo Leitão Oliveira
Sindicomércio Barbacena
18. Diretor: Albert Cagnani
Sindicomércio Poços de Caldas
19. Diretor: Gilson de Deus Lopes
Sincovaga BH
20. Diretor: Lindomar Aparecido Ribeiro
Sindicomércio Santa Luzia
21. Diretor: José Geraldo Oliveira Motta
Sindicomércio Congonhas
22. Diretor: Gustavo Carvalho Pereira
Sincopeças BH

23. Diretor: Robertus Ferdinandus Maria Van
Doornik - Sindicomércio Paracatu
24. Diretor: Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Sindicomércio Ponte Nova
25. Diretor: Robson Batista
Sindicomércio Uberlândia
26. Diretor: Hercílio Araujo Diniz Filho
Sindicomércio Governador Valadares
27. Diretor: Wander Júnior de Carvalho
Sindicomércio Patrocínio
28. Diretor: Glenn Andrade
Sindicomércio Montes Claros
29. Diretor: Alfeu Freitas Abreu
Sindicarnes Montes Claros
30. Diretor: Rodrigo Natal Rocha
Sindicomércio Araxá
31. Diretora: Vera Lúcia Freitas Luzia
Sindicomércio Ituiutaba
32. Diretor: Ricardo Texeira Batista
Sindicomércio Viçosa
33. Diretor: Alexandre Magno de Moura
Sindicomércio Pouso Alegre
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Dívida Tributária
Sócio gerente poderá ser responsabilizado por dívida tributária,
no caso de dissolução irregular da sociedade

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do
Tema 981 – Recursos Especiais
nºs. 1643944/SP, 1645281/SP e
1645333/SP, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo
prevalecido por seis votos a três, o
entendimento no sentido de que o sócio com poderes de administração no
momento do fechamento irregular de
uma empresa deve responder pelos
débitos fiscais mesmo que não tenha
exercido a gerência no momento do
fato gerador do tributo não pago.
Desse modo, ainda que a dívida
tenha sido gerada no passado, durante o mandato de outro sócio administrador, aquele que exercia a função
no momento da dissolução irregular
da empresa atrairá para si a responsabilidade pelo pagamento do crédito
tributário, pois, no entendimento da
maioria dos ministros, o fechamento
irregular da pessoa jurídica deve ser
considerado ato ilícito disciplinado

no artigo 135, III, do CTN e, portanto, constitui motivo suficiente para
responsabilização pessoal do sócio
administrador na oportunidade.

Foi fixada a seguinte tese: "o redirecionamento da execução fiscal,
quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na
presunção de sua ocorrência, pode ser
autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou
presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de
gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido conforme artigo 135, inciso III, do CTN”.
Essa tese acabou por complementar o Tema 962, cujo julgamento foi
realizado pela Corte em novembro de
2021. Naquela ocasião, o STJ decidiu
que o sócio que gerenciava a empresa à época do fato gerador do tributo
não pago, mas que se afastou regu-

larmente da empresa antes da dissolução irregular, não deve responder
pelos débitos fiscais da companhia,
desde que não tenha dado causa à
posterior dissolução irregular.

A conclusão que se extrai de ambos os julgamentos é a de que, para
a responsabilização pessoal do sócio
com poderes de administração, deve-se comprovar a ocorrência de ato ilícito. A saída regular de um sócio administrador, ainda que haja débitos não
pagos, não configura, por si só, ato ilícito para atrair responsabilização. Por
outro lado, a dissolução irregular foi
reconhecida pela corte como ato ilícito, razão pela qual o sócio gerente que
exercia seus poderes durante a dissolução irregular poderá responder por
todas as dívidas fiscais não prescritas
em nome da sociedade, independentemente de sua atuação na gerência/administração, à época em que os fatos
geradores ocorreram.
Fonte: Azevedo Sette Advogados
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Grupo Patrimar estima lançamentos
de R$ 11 bilhões até 2024
Informações sobre resultados e estratégias da Companhia foram divulgadas ao
mercado imobiliário nos dias 24, 25 e 26 de maio no evento em Belo Horizonte
Rentabilidade, excelência operacional e disciplina financeira. Esses
três pilares nortearam todo o plano estratégico do Grupo Patrimar –
construtora e incorporadora mineira
que atua em Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e interior de São Paulo nas
classes econômica, média e alta –
apresentado para os próximos anos
nos dias 24, 25 e 26 de maio no InfoDay. Durante a programação, cada
executivo da alta direção destacou
as principais mensagens da sua área
aos participantes, incluindo parceiros e formadores de opinião.
“A Patrimar se identifica hoje
como uma empresa focada em resultados e baixo risco. Nossa rentabilidade se destaca por atuarmos em todos
os segmentos do mercado com times
operacionais completamente diferentes que trabalham para elevar a produtividade e focar nos clientes. Por
esse e outros motivos dizemos que a
Patrimar não segue tendências e, sim,
é a tendência”, afirma Alex Veiga, CEO
do Grupo Patrimar.
NOVOS NEGÓCIOS

Um dos focos do primeiro dia (24/05)
foram os novos negócios do Grupo.
Para 2022, a previsão é captar terrenos que somam de R$ 2,5 a R$ 3,0 bi
para o landbank que em 31 de março
de 2022 era de 9,48 bi. Entre 2021 e
2024, o Grupo estima ter lançamentos de R$ 11 bilhões. “Na equipe de
novos negócios a estratégia é buscar
oportunidades de empreendimentos
com VGV a partir de 60 milhões”, diz
Dennyson Porto, Diretor de Novos
Negócios do Grupo Patrimar.
Todos os terrenos são captados

Alex Veiga – CEO do Grupo Patrimar

através de uma inteligência de mercado – norteada pela área de atuação da
empresa, tendências, busca de novos
mercados e estratégia geral da Companhia – e, antes da aquisição, passam por um comitê interno de terrenos, que avalia a viabilidade técnica,
econômica e financeira do local.

“Buscamos focar em todos os nichos do mercado, como o Programa
Casa Verde e Amarela e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo,
média e alta rendas, luxo e superluxo. Queremos expandir em todas as
regiões de atuação do Grupo, principalmente no interior de São Paulo que está desde 2019 sem novos
lançamentos do Grupo”, completa
Dennyson Porto.

COMERCIAL E MARKETING
Os resultados e planos da área
comercial e de marketing também foram assuntos tratados na abertura do
evento. Segundo Lucas Couto, diretor
da área, em 2021 o Grupo obteve a
marca de R$ 1 bi em vendas contratadas líquidas. Até 2024, a estimativa
de vendas brutas é de R$ 7 bi. Além
disso, o investimento em marketing
no ano de 2021 foi de 28 milhões e a
previsão para os próximos anos é de
R$ 379 milhões em diversas mídias.

“Na Novolar vendemos financiamento. Por isso, o foco do nosso trabalho no segmento de baixa e média
renda é a velocidade de vendas no
preço certo e o encantamento do
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busca balancear lucratividade, eficiência operacional e estrutura financeira adequada aproveitando o que
os ciclos econômicos oferecem de
melhor. “Mantivemos neste 1 trimestre do ano de 2022 nossa disciplina
financeira, gerando caixa consecutivamente aos 5 anos anteriores, com
uma estrutura de capital com baixa
alavancagem, perfil de endividamento longo e um volume de caixa e contas a receber adequado à estrutura da
nossa operação”, informa Felipe.
GENTE, GESTÃO, ESG E INOVAÇÃO
Diretoria do Grupo Patrimar

cliente no estande. Já na Patrimar
vendemos o produto”, explica Lucas
Couto sobre o segredo do sucesso dos
resultados das vendas nos segmentos
de atuação.
PRODUÇÃO E SUPRIMENTOS

Dia 25 de maio o evento deu ênfase em assuntos relacionados à produção e suprimentos. De acordo com os
executivos responsáveis pelas áreas,
todas as obras do Grupo em andamento e mais o landbank equivalem
a cerca de 15.600 unidades em construção e a
DIRETORIA DO GRUPO PATRIMAR

serem construídas. Atualmente, a
estimativa é gerar aproximadamente
R$ 1,3 bi com o custo de obras.

Destacamos o uso de tecnologias
no departamento de obras, com presença de imagens 4D no estudo do
terreno, 3D para acompanhamento
e planejamento das construções, QR
Code para acessar projetos e realidade virtual e aumentada para controle remoto das obras. “As tecnologias
proporcionam a Patrimar maior integração entre os times e mais assertividade e rapidez para tomadas de
decisões em relação a obra”, explica
Alexandre Lara, Diretor Técnico do
Grupo Patrimar.

Outro ponto importante apresentado pela equipe é a presença do
portal da engenharia, que possibilita
toda a equipe de obra acessar o status de todos os empreendimentos do
Grupo em tempo real. "É uma outra
ferramenta da tecnologia que facilita o dia a dia, inclusive as reuniões.
Nossa ideia é nos tornarmos cada vez
mais digitais, integrados e eficientes”,
afirma Ronaldo Leitão, Diretor de
Obras da Patrimar.
ESTRATÉGIA E FINANÇAS

No último dia do evento os assuntos principais foram estratégias e
finanças da Companhia. O Diretor da
área, Felipe Enck Gonçalves, diz que
“a empresa está em processo de escalabilidade, crescimento e investimento, se tornando cada dia mais digital,
com mais produtividade e mais rentável por ciclo financeiro, na medida em
que reduz os prazos de recebimento
e alonga os prazos de pagamentos”,
destaca. Ainda segundo o executivo, a
estratégia da Companhia é buscar trabalhar com o caixa cada dia mais alto
para aproveitar as oportunidades do
mercado e garantir uma saúde financeira para os empreendimentos.
Além disso, a estratégia econômico-financeira é aumentar o retorno
para o acionista. Para isso, a empresa

A Executiva de Gente, Gestão, Inovação e ESG, Patrícia Veiga, discursou
nos três dias do evento sobre as ações
do grupo nessas áreas. De acordo com
a executiva, a empresa se preocupa
bastante com o desenvolvimento humano da Companhia e, por isso, criou
oito eixos que permeiam o tema: cidadania, carreira, evolução, cultura
e comunicação, estratégia e gestão,
liderança, remuneração e saúde.

Outra área gerida por Patrícia é a
de ESG, que envolve o social, a governança e o ambiental. Alguns exemplos
de ações são o projeto Sempre Verde,
que garante um selo de sustentabilidade aos empreendimentos, comunicação com a vizinhança e parcerias
sociais. Uma novidade para o futuro
é o desenvolvimento de um plano de
relacionamento com os clientes para
além da entrega das chaves. “Hoje
as coisas mudaram e as pessoas começaram a olhar, além de preço, os
valores da empresa. Muitas coisas já
fazíamos e outras estamos implementando agora”, diz a executiva.
“Somos uma empresa familiar,
porém com governança e executivos
da melhor qualidade, e isso tem feito
a empresa conseguir melhores patamares. E o segredo desse sucesso é o
time, do qual tenho imenso orgulho!
Parabéns a todos os colaboradores
que nos fazem chegar cada vez mais
longe, entregando os melhores produtos sempre”, conclui Alex Veiga.
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Irmãos cafeicultores do Sudoeste mineiro
são exemplos de sucesso do Pronaf
Projetos do crédito rural foram elaborados pela Emater-MG

A trajetória de dois irmãos de São
Tomás de Aquino, no Sudoeste mineiro, é um exemplo de experiência
bem-sucedida do uso do crédito rural, aliado à assistência técnica, para
impulsionar a geração de renda de
agricultores familiares e melhorar a
produção. O financiamento da cafeicultura, principal atividade da família, viabilizou melhorias nas propriedades, avanço tecnológico, aumento
da produtividade e melhores condições de vida dos produtores e seus familiares. Somados a isso, também se
destaca a vontade de cada um deles
em investir na atividade.

Assim é a história de Reginaldo

Farchi e Ronaldo Alves Farchi, que
aprenderam desde cedo com o pai a
lida com as lavouras de café. No início,
investiram também no plantio de milho, numa propriedade dividida entre
os sete irmãos. Porém, acabaram migrando novamente para a cafeicultura e expandiram suas propriedades.
“Comecei como cafeicultor, com meus
pais e irmãos. Trabalhei muito até ter
o meu próprio dinheiro e comprei outra parte da fazenda, onde plantei mais
café. Tudo que consegui vem da roça e
das lavouras de café”, revela Reginaldo.
Hoje eles comercializam o café
para cooperativa e exportadora da
região. Reginaldo tem uma proprie-

dade de 6,5 hectares em produção,
denominada Sítio Alto da Colina. E
a média de produção anual é de 200
sacas beneficiadas. Já Ronaldo, dono
do Sítio Lagoa, tem nove hectares de
café em produção, com a média 300
sacas de café.
Para atingirem o atual estágio de
vida, os irmãos Farchi contaram com
a assistência técnica que a Emater-MG presta há cerca de 30 anos. Também foram contemplados pelo Luz
Para Todos, programa federal que beneficiou residências rurais sem energia elétrica e, principalmente, o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
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PRONAF
Com projetos elaborados pela
Emater-MG, eles já acessaram várias
linhas de custeio e investimento do
Pronaf. Reginaldo usou os recursos
para investir em tratos culturais, canalização da água para abastecimento da residência e financiamento da
construção da sua moradia e do terreiro de secagem de café.
Já o irmão Ronaldo, também acessou o Pronaf para o financiamento da
construção da sua casa e do terreiro
de secagem de café, no sítio. Além
disso, Ronaldo se valeu do Pronaf
para investir na compra de um trator
e outros maquinários. E, mais recentemente, ele instalou energia solar
na sua propriedade rural, novamente
com recursos do crédito rural do programa federal.

“O Pronaf é tudo de bom. Sem
ele eu poderia ter melhorado, mas
teria mais dificuldade. Pensa bem,
eu tinha quatro filhos e não tinha dinheiro. Eu e minha família conseguimos muitos benefícios para o nosso
desenvolvimento na agricultura. Primeiro a lavoura de café, depois o terreiro concretado, trator, carreta, pulverizador, roçadeira e, por último, a
construção da casa e a energia solar”,
explicou Ronaldo.
Há 16 anos, o agrônomo do escritório local da Emater-MG de São Tomás de Aquino, Fausto Ornelas, acompanha e presta assistência técnica aos

agricultores familiares do município,
entre eles, os irmãos Farchi. Segundo
o técnico, com o apoio da empresa, diversas famílias locais vêm superando
dificuldades. “Dentre as diversas famílias beneficiadas, podemos destacar esses dois irmãos. Eles são exemplos de superação, união, dedicação,
empenho, organização, persistência e
amor pelos trabalhos realizados. Pelo
que tenho acompanhado dessas trajetórias, a cada dia eles colhem mais
frutos”, explica.
MEIO AMBIENTE]

Outro aspecto que chama atenção
na história dos irmãos Farchi é a iniciativa de ambos em formar reservas
ambientais por conta própria. Reginaldo, por exemplo, separou duas
áreas na propriedade para plantar
árvores. Uma é próxima da mina de
água, que além de abastecer sua casa,
também serve a outras três famílias.
A outra tem o objetivo de sombrear
as lavouras e “quebrar” o vento que
pode prejudicar os cafezais. “Plantei
árvores frutíferas, eucalipto, cedro,
paineira, jequitibá, moreira e imbaú-

va. Todas são pra conservar o solo e a
mina de água”, diz.

Ronaldo também está formando
uma reserva de madeiras de lei em
sua propriedade. “Sempre gostei de
arborizar. Plantei mogno, teca, jequitibá rosa, cedro e jacarandá. Já, já vou
plantar uma carreira delas entre os
cafés pra proteger do sol e vento. Fiz
uma com abacateiro”, informa.
PROJETOS DA EMATER

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destina-se a estimular a geração
de renda e melhorar o uso da mão de
obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais
agropecuários e não agropecuários.

São beneficiários do Pronaf os
agricultores e produtores rurais que
compõem as unidades familiares de
produção rural e que comprovem seu
enquadramento mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa e observados alguns
critérios, como por exemplo, o trabalho familiar como predominante.
A Emater-MG elabora projetos do
Pronaf para os agricultores familiares
em Minas Gerais. Em 2021, foram 11
mil projetos, no valor de 820 milhões
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Velho golpe do troco é 'reformulado'
por criminosos
Especialista em golpes digitais dá dicas simples de como evitar cair nas armadilhas da web
Na época em que não existiam
golpes digitais, o chamado “golpe do
troco” era muito praticado por criminosos. O golpista entrava em um comércio qualquer, interessava-se por
um produto e se dirigia para pagar
pela compra. Se o valor era de 30 reais, por exemplo, na hora de pagar, o
criminoso sacava do bolso várias notas de 100 reais, mas acabava entregando ao caixa uma nota de 2 reais.
Iludida de que havia recebido os 100
reais, a atendente devolvia o troco de
70 reais, ou seja, o golpista ganhava a
diferença, no caso, 68 reais.

Essa versão antiga foi substituída
por um novo golpe do troco. Segundo Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital e presidente
da ADDP (Associação de Defesa dos
Dados Pessoais e Consumidor), agora promete-se troco em dobro na
compra on-line. “Ele tem um mecanismo bastante simples, para atrair o
comprador on-line, um site falso faz
anúncios (pop ups) dizendo que na
primeira compra devolve o que você
gastou em dobro para que se torne
cliente. Ou seja, você gasta 100 reais e receberá 200 reais em troco ou
crédito logo após a confirmação do
pagamento. A vítima então faz compra, transfere os 100 reais e nunca
receberá nem o produto comprado e
muito menos o troco. De quebra, ainda fornecerá dados pessoais para os
golpistas ao preencher o cadastro da
compra”.
Ainda segundo o especialista,
parece inesgotável a capacidade dos
bandidos em criarem semana após
semana novos golpes. “E sempre se
utilizando de ferramentas digitais,
como, por exemplo, site de vendas
com preços atrativos e ainda com a

promessa de crédito em dobro em relação ao valor gasto. Muitas pessoas
acabam caindo nesses golpes, esquecendo-se que não há mágica no preço das coisas e todas as promoções
muito vantajosas devem ser checadas
com cuidado, pois podem esconder
uma fraude.”
Segundo dados das Secretarias de
Segurança Pública Estaduais, o país
teve mais de 4 milhões de golpes registrados em 2021, estimando-se que
o número real possa ser próximo ao
dobro do informado. Apesar de dicas
de segurança que constantemente
são dadas por instituições públicas,
bancos e comércio, a tendência de
alta se mantém, portanto, todo cuidado é pouco.
“O elemento fundamental do
golpe é o impulso. Ao ver uma oferta vantajosa e por tempo limitado,
muito ficam tentados a rapidamente
comprar, sem nenhuma checagem.
E imagine o entusiasmo diante da

promessa de que você vai receber
em dobro o que gastou. Damos dicas
todos os dias e os golpes continuam
acontecendo, então acho que podemos sintetizá-las em uma única dica:
contenha seu impulso (não clique em
links por impulso, não compre por
impulso, não forneça dados por impulso). Agindo assim seu risco diminuirá muito. Outra dica importante
é que, antes de qualquer compra, é
preciso fazer uma checagem sobre a
reputação do vendedor, caso se trate
de um site, verificar se o endereço é o
correto, se há cadeado de segurança
e se há relatos de outros consumidores que já compraram nesse endereço
eletrônico.”, finaliza Gomes Júnior.

Francisco Gomes
Júnior* - Sócio da OGF
Advogados. Presidente
da Associação de Defesa
de Dados Pessoais e do
Consumidor (ADDP).
Autor do livro Justiça
Sem Limites
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Brasileiro trabalhou
até 29 de maio apenas
para pagar tributos
Considerando o rendimento médio da
população, serão 149 dias trabalhados
para pagar tributos
De acordo com o “Estudo sobre
os dias trabalhados para pagar tributos” feito pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação - (IBPT),
os brasileiros terão que trabalhar 149
dias em 2022, ou seja, até o dia 29 de
maio, somente para pagar os impostos, taxas e contribuições exigidas pelos governos federal, estadual e municipal. Com isso, é possível concluir que
o valor pago em impostos representa
40,82% do rendimento médio brasileiro, que de acordo com o IBGE foi de

R$ 2.789,00 em 2021.

Se considerarmos a faixa de renda
da população, aqueles com rendimento mensal de até R$ 3.000,00 terão
que trabalhar 141 dias para pagar impostos, ou seja, até o dia 21 de maio.
Já os que ganham entre R$ 3.000,00
e R$ 10.000,00 trabalharão até o dia
6 de junho, totalizando 157 dias, enquanto os com rendimento mensal
acima dos R$ 10.000,00 vão trabalhar
150 dias, até o dia 30 de maio.

Na tabela a seguir é possível visualizar de forma detalhada as faixas de rendimento mensal e os tipos de tributos:
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A alta carga tributária segue impactando a rotina dos brasileiros,
mantendo um alto patamar nos últimos anos, como comenta o presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike. “O estudo foi feito considerando o
período de base entre maio de 2021
e abril de 2022. Neste período, por
conta do isolamento social necessário para o combater o coronavírus,
houve uma retração na produção e
circulação de riquezas do país, o que
justifica o número de dias trabalhados ser o mesmo do estudo anterior
(2021). A quantidade de dias trabalhados para pagar impostos segue
estagnada nesse alto patamar nos
últimos dois anos”, ressaltou.
A edição de 2006 deste estudo
serviu como base para a criação do
Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado no dia 25 de maio.
A data, sancionada em 2010, tem o
objetivo de propor uma reflexão sobre qual é o papel do cidadão contribuinte para o funcionamento da
sociedade.

Entre os anos de 2003 e 2022, salvo exceções, houve um crescimento
percentual do valor dispendido pelos contribuintes para pagar a tributação sobre rendimentos, consumo,
patrimônio e outros. Já em relação
ao crescimento dos dias trabalhados,
no período entre os anos de 1986 e
2022, houve um aumento quase que
constante. Na tabela ao lado é possível visualizar esse crescimento ao
longo dos anos.

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) foi fundado em 1992, com o objetivo inicial
de congregar estudiosos das ciências
jurídica, contábil, social e econômica
para debater sobre temas relacionados ao planejamento tributário.
Desde sua fundação, o IBPT se dedica
ao estudo do complexo sistema tributário no país, sendo reconhecido
pela adoção de uma linguagem clara e
precisa à sociedade sobre a realidade
tributária brasileira. O IBPT também

lançou bases e fundamentos para
viabilizar a lógica da transparência
fiscal, promovendo conscientização
tributária.

Pioneiro na criação de estratégias de mercado para empresas
e entidades setoriais a partir da

análise de dados fiscais, públicos
e abertos, o IBPT mantém investimentos contínuos em tecnologia e
na capacitação de sua equipe para
viabilizar pesquisas, estudos e serviços, possuindo o maior banco de
dados privado com informações tributárias e empresariais.
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BDMG é eleito o “Banco
do Ano 2022”
Prêmio foi concedido pela ALIDE, entidade que congrega 80 instituições
financeiras de desenvolvimento de 22 países
O Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) acaba de ser
reconhecido como o “Banco do Ano
2022” pela ALIDE - Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras
para o Desenvolvimento, formada por
80 membros de 22 países. A premiação
ocorreu durante a 52ª Assembleia Geral da entidade, realizada no dia 20/05,
na cidade de Willemstad, em Curaçao.
Entre os motivos destacados pela
ALIDE, estão a atuação do Banco em
mais de 90% dos municípios do estado, por sua plataforma digital para
concessão de crédito, solidez financeira e pelos desembolsos em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização
das Nações Unidas (ONU).

“Este é um reconhecimento importante do trabalho que vem sendo
realizado, pelo BDMG, com o apoio
do Governo de Minas, para o desenvolvimento do nosso estado. Estamos
fortalecendo nossa presença com soluções de crédito mais acessíveis para a
melhoria da infraestrutura dos municípios, fortalecimento de pequenos negócios e investimentos de médio e grande portes, sempre tendo a agenda de
sustentabilidade como base”, afirmou o
presidente do Banco, Marcelo Bomfim.
DESEMBOLSO CRESCE

O BDMG encerrou o 1º trimestre
de 2022 com o segundo maior desembolso de crédito de sua história
e o maior em sete ano para este período. O volume dos financiamentos liberados foi de R$ 504,4 milhões, 76%
superior ao mesmo período de 2021.
No período, foram 1.276 clientes

atendidos, entre empresas de todos
os portes e municípios, um aumento
de 17% em relação ao 1º trimestre de
2021. Estes clientes são provenientes
de 299 cidades mineiras, 76% delas
com Índice de Desenvolvimento Hu-

mano (IDH) inferior à média brasileira. O BDMG estima que os recursos
liberados no período tenham adicionado R$ 392,7 milhões à produção
mineira, alcançando 5.877 empregos e
gerando R$ 14,7 milhões em ICMS.
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Fiat registra marca de 400 mil unidades
de Mobi produzidas em Betim - MG
O modelo está entre os veículos mais vendidos do Brasil, além
de ser um dos nacionais mais econômicos do mercado

Versátil e com muita personalidade, o Mobi se tornou referência em
eficiência e custo benefício, e vem se
consolidando no mercado brasileiro.
No acumulado do ano, o modelo está
em quinto lugar no ranking nacional
de veículos e fechou os dois últimos
meses (abril e março de 2022) em
terceiro. Todo esse sucesso se reflete
também no marco que acaba de alcançar: 400 mil unidades do Fiat Mobi
foram produzidas na fábrica de Betim
(MG). Vale dizer ainda que o modelo
também é exportado e vendido em
outros 12 países além do Brasil.
Divertido para dirigir, muito
econômico e com design moderno
e robusto, o Fiat Mobi se tornou o
queridinho das grandes cidades. Isso
porque seu consumo de combustível
é um dos mais baixos entre os veículos projetados e produzidos no Brasil. Lançado há seis anos como uma

solução inteligente para o dia a dia
com suas dimensões compactas e seu
uso inteligente, o Fiat Mobi é o único
hatch de sua categoria capaz de rodar
mais de 700 km com um tanque de
combustível graças às recentes evoluções técnicas do seu conhecido motor
Fire. Ele pode rodar até 15 km/l com
gasolina, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular.
O Fiat Mobi se destaca ainda por
seu conforto, acabamento diferenciado e espaço para o motorista (melhor
do que seu principal concorrente).
Para completar, o modelo ficou ainda mais moderno na linha 2023, que
chegou ao mercado recentemente
(em março). Ele passou a contar com
controle de estabilidade, controle
de tração e assistente de partida em
rampa (Hill Holder) em suas duas
versões Like e Trekking, reforçando a
segurança do modelo, que já tinha de

série freios ABS, airbag duplo, sensor
de pressão dos pneus e fixação Isofix
para cadeirinhas de bebês e crianças
no banco traseiro. A caracterização
da versão Trekking ganhou novo visual e nova cor exclusiva cinza Strato.

Importante mencionar que todas
as versões do Fiat Mobi vêm de série
com ar-condicionado, direção assistida, travas e vidros elétricos dianteiros,
sensor de pressão dos pneus, airbag
duplo e freios ABS com EBD. Como opcionais estão disponíveis retrovisores
elétricos, alarme, volante multifuncional com regulagem de altura e rodas
de liga leve escurecidas, além do exclusivo sistema multimídia UConnect
com sistemas Android Auto e Apple
Carplay sem fio, item de série na versão Trekking, lançada para completar
a família Mobi em 2020. O modelo ainda é o único do segmento a oferecer
conexão wireless sem fios.
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BNDES cria produto para fortalecimento
de cadeias produtivas com foco em micro,
pequenas e médias empresas
BNDES Crédito Cadeias Produtivas terá taxa de juros mais atrativa para fornecedores.
Produto utilizado com sucesso durante a pandemia se torna perene
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
decidiu tornar permanente o produto
de crédito criado no primeiro ano de
pandemia, visando o fortalecimento de
cadeias produtivas nacionais. O objetivo
do BNDES Crédito Cadeias Produtivas é
permitir que fornecedores tenham acesso a recursos com taxas menores por
meio de empresas maiores (âncoras).
As cadeias produtivas são formadas por uma complexa rede de
interações entre diversas empresas
de diferentes portes, tendo, em geral,
as maiores companhias como centro
deste relacionamento. Estas grandes
empresas destacam-se pelo papel de
coordenação sistêmica, de onde decorre o conceito de âncoras. Assim
como cada pequena empresa depende
da sua relação com o centro da cadeia,
a âncora depende de uma rede saudável e funcional – tendo interesse que
seus principais fornecedores e/ou
distribuidores (empresas ancoradas)
tenham acesso a crédito, de forma a
prover melhores produtos e serviços
Desta forma, a empresa âncora contrata o crédito direto com o
BNDES e atua como repassadora de
recursos para as micro, pequenas e
médias empresas (MPMEs) de sua cadeia (ancoradas), porém sem auferir
lucros ou se remunerar pelo risco, o
que lhes confere acesso a um crédito
com taxa de juros mais atrativa.

“Além da expansão do acesso ao
crédito, essa forma de atuação possui
outros benefícios para todas as partes:
as MPMEs se beneficiam do custo financeiro baseado no risco da operação com

a grande empresa; a âncora fortalece o
relacionamento com seus fornecedores/
distribuidores; e o País é beneficiado com
uma cadeia produtiva mais competitiva”,
explicou Bruno Aranha, Diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES.

O custo financeiro pode ser referenciado em TLP ou Selic, somando-se
a este a taxa de remuneração básica de
1,1% a.a. e o spread de risco a ser definido de acordo com o rating da âncora
e das garantias oferecidas. O prazo total pode ser de até 60 meses, incluindo até 24 meses de carência. O cliente
tem até dois anos para utilização dos
recursos, não podendo ter empresas
do próprio grupo entre as ancoradas.
O valor mínimo do contrato com o BNDES é de R$ 20 milhões, não havendo

limite inferior para cada desembolso
da âncora para as suas ancoradas.

O Banco também instituiu uma esteira de crédito simplificada, com a redução nos trâmites exigidos para análise de crédito e no acompanhamento
das operações, agilizando a concessão
e a liberação do empréstimo. A estrutura permite uma análise mais ágil e
rápida em comparação com as operações de investimento maiores e mais
complexas – que demandam níveis
mais aprofundados de avaliação.
Por fim, sem restrição quanto ao
setor elegível e considerando a sua
natureza de capital de giro, o BNDES
Crédito Cadeias Produtivas se mostra
interessante, tanto para os setores que

já vislumbram uma retomada econômica e precisam investir, quanto para os
que se defrontam com o alongamento
dos efeitos da pandemia e passam por
restrição de liquidez, evitando, assim,
tanto eventuais gargalos no crescimento da cadeia nos períodos de retomada
quanto o risco de desmantelamento
dos elos menores nos períodos de crise.
EXPERIÊNCIA BEM-SUCEDIDA

O BNDES Crédito Cadeias Produtivas teve como inspiração o programa
de crédito emergencial, lançado em
junho de 2020, que permitia o repasse de capital de giro de empresas âncoras para MPMEs afetadas pela crise
econômica decorrente da pandemia
da Covid-19, tendo em visto o risco de
desmantelamento de cadeias produtivas locais. Até março de 2022 foram
desembolsados R$ 203 milhões para
quatro âncoras, os quais foram repassados para 157 ancoradas, atestando
o seu efeito multiplicador.

Fundado em 1952 e atualmente
vinculado ao Ministério da Economia,
o BNDES é o principal instrumento do
Governo Federal para promover investimentos de longo prazo na economia
brasileira. Suas ações têm foco no impacto socioambiental e econômico
no Brasil. O Banco oferece condições
especiais para micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para
educação e saúde, agricultura familiar,
saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua
de forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada do
crescimento da economia.
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Movida: Receita trimestral supera R$ 2
bilhões pela primeira vez em um trimestre
Lucro líquido tem alta de 136% e atinge R$ 258 milhões. Frota com mais
de 192 mil carros, aumento de 56,5% em relação ao 1T21

A Movida (MOVI3), empresa de
aluguel de carros que conta com a
frota mais nova e completa do Brasil,
concluiu o 1° trimestre de 2022 com
lucro líquido de R$ 258,1 milhões,
135,7% maior do que o mesmo período de 2021, e margem líquida de
13,1%. A empresa também registrou
receita bruta de R$ 2 bilhões pela
primeira vez em um trimestre. A receita líquida da locação de veículos
(RAC), foi de R$ 993,2 milhões um
crescimento de 87,3% neste segmento em relação ao 1° trimestre
de 2021, e de R$ 972,6 milhões no
segmento de Seminovos, aumento de

254,3% comparado ao mesmo período do ano passado.

A frota da Companhia totalizou
mais de 191 mil carros, com crescimento de mais de 69 mil veículos no
1T22 em relação ao mesmo período
de 2021. “No ano passado, fomos líderes no aumento de market share
dentre as empresas de capital aberto,
segundo a ABLA, e também a única
locadora a ganhar participação no
mercado de RAC. Seguimos em ritmo
acelerado e agora, no 1° trimestre de
2022, nosso faturamento superou o
nível dos R$ 2 bilhões pela primeira

vez em um trimestre. Fortalecemos
de maneira importante nossas parcerias com as montadoras, comprando
21 mil carros nesse trimestre, isso reforça nossa posição como a locadora
de veículos com a frota mais nova do
Brasil”, destaca Renato Franklin, CEO
da Movida.
Ainda sobre os resultados do
1T22, destaque para o EBITDA, que
alcançou R$ 863,1 milhões, sendo R$
659,8 milhões vindos de locação, um
aumento de 183,4% em relação ao 1°
trimestre de 2021. O ROIC no 1T22
foi de 16,4% e o ROE de 34,6%.
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RENT A CAR

SEMINOVOS

A Movida abriu nove lojas no 1º
trimestre de 2022 e cresceu 41,6%
no volume de diárias, registrando
uma taxa de ocupação acima de 75%
no trimestre, comprovando que a demanda segue forte e aderente. A receita líquida neste segmento atingiu R$
595,8 milhões no 1T22, um aumento
de 63,2% na comparação com o 1T21.

Em Seminovos, os resultados seguiram fortes em meio a um cenário
desafiador. A empresa vendeu mais
de 15 mil veículos no 1º trimestre de
2022, quase três vezes mais do que
no 1T21. A receita líquida do segmento no trimestre alcançou R$ 972,6 milhões, com crescimento de 254,3% ou
R$ 698 milhões em relação ao 1T21.
Já a margem EBITDA foi de 21% no
trimestre, sendo o terceiro trimestre
seguido onde as margens ultrapassaram a marca de 20%.

“O crescimento da oferta para
pessoa física, acelerado pela pandemia, seguiu nesse trimestre, comprovando uma mudança de comportamento do consumidor que vem
refletindo no aumento do período de
locação. Acreditamos que as pessoas
estão cada vez mais se adaptando à
cultura do acesso no lugar da posse”,
comenta o executivo.
GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO
DE FROTAS - GTF

No 1º trimestre de 2022, a receita
líquida de GTF atingiu R$ 397,4 milhões, alta de 140,4% ou R$ 232,1 milhões em relação ao mesmo período de
2021. O resultado alcançado se deve,
principalmente, à incorporação de
mais de 25 mil carros da CS Frotas, que
aconteceu em agosto do ano passado, e
ao crescimento da frota, que passou de
52,4 mil para 95,4 mil carros no 1T22.

AGENDA ESG

Dando continuidade ao seu compromisso com a sustentabilidade, a
Movida contou com a aprovação de
uma linha de crédito do Banco Inter-americano de Desenvolvimento
(BID) de US$ 160 milhões, parte do
montante como Green Loan (para
projetos ligados à agenda sustentável
da Companhia e detalhados no Relato
Integrado 2021 publicado em abril.

A MOVIDA é uma empresa de
aluguel de carros que oferece soluções inovadoras em mobilidade urbana para todo tipo de necessidade.
Pioneira em oferecer serviços como
aluguel mensal para pessoa física,
wi-fi no carro, pré-pagamento e cha-
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tbot nas redes sociais, foi a primeira
locadora do país a ir além do carro,
ajudando a revolucionar o setor de
locação no Brasil. Antenada aos novos tempos, investe em sustentabilidade, sendo a primeira locadora de
veículos no mundo, listada em bolsa,
a receber a Certificação de Empresa
B, fazendo parte de um seleto grupo
de companhias que têm como modelo de negócios o desenvolvimento socioambiental. No Brasil, foi a
primeira a ter um programa como o
Carbon Free, que neutraliza as emissões de CO2 das locações dos seus
clientes, e é a locadora com a maior
frota de carros elétricos disponíveis
para locação.

Desde 2006 no mercado, a Movida foi adquirida em 2013 pela JSL
(atualmente faz parte do GRUPO
SIMPAR), abriu capital em fevereiro
de 2017 e hoje é uma das empresas
da SIMPAR S.A. Com perfil inovador
aliado a forte governança corporativa, atua tanto no varejo, com aluguel de carros, como no mercado
corporativo, com a terceirização
de frotas para empresas, além da
venda de seminovos. Após diversos
investimentos nos últimos quatro
anos, conta com uma frota de mais
191 mil veículos, 216 lojas de aluguel de carros e 81 pontos de venda
de seminovos.
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Mater Dei Salvador traz para a
Bahia o que há de mais moderno
em assistência à saúde no mundo
Hospital iniciou suas atividades em 02 de maio último e é considerado o
maior da rede privada do estado, guiado pelos princípios de humanização,
acolhimento, qualidade e segurança assistencial

Desde 02 de maio de 2022, a
Bahia passou a contar com um novo
conceito, filosofia e infraestrutura
de assistência à saúde. Robusto em
quesitos já visíveis como arquitetura, infraestrutura e tecnologia, o
novo Hospital Mater Dei Salvador se
dedicará ao cuidado aos pacientes
a partir de um atendimento huma-

nizado, personalizado e diferenciado, principal marca construída pela
Rede Mater Dei ao longo de seus 42
anos de atuação.

O novo hospital é considerado o
maior da rede privada a serviço dos
baianos, com atendimento integrado
adulto e pediátrico em mais de 40

especialidades e em todas as fases
da vida, via convênios ou particular.
O equipamento integra um projeto
conceitual que vai proporcionar à
população baiana e dos demais estados da região Nordeste, o jeito Mater Dei de ser guiado por princípios
como acolhimento, qualidade e segurança assistencial.
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A chegada do Hospital Mater Dei
Salvador inaugura uma nova fase da
Rede Mater Dei de Saúde, já que este
é primeiro projeto greenfield da instituição, construído do zero, fora de
Minas Gerais, onde está presente com
quatro hospitais. Além disso, a Rede
Mater Dei possui hospitais em Goiás
e no Pará.
Na Bahia, além do Mater Dei Salvador, a Mater Dei adquiriu há poucos
meses o Hospital Emec, em Feira de
Santana. A nova expansão reafirma o
compromisso da Instituição de oferecer estrutura, tecnologia de ponta
e equipes qualificadas, assegurando
a qualidade e a excelência nos serviços prestados. O projeto na Bahia
inclui um Centro Médico, localizado
a 90 metros do novo hospital, que
apresenta um conceito moderno e
internacional de Centro Integrado
de Saúde. A organização possui os
mais altos padrões internacionais de
segurança e qualidade nos cuidados,
além de ter o compromisso de melhorar continuamente o atendimento aos
pacientes.

“O Hospital Mater Dei Salvador
é um projeto que veio para somar.
Nós projetamos levar para Salvador
o que há de mais moderno em assistência em saúde no mundo. O que a
população pode esperar é um hospital com muita tecnologia, pessoas
capacitadas, com compromisso e disponibilidade para atender as necessidades de todos, e um corpo clínico
disposto a estabelecer uma relação
de confiança com os pacientes, suas
famílias e com a comunidade. Nós
queremos fazer a diferença na vida
das pessoas”, declara o presidente da
Rede Mater Dei de Saúde, Henrique
Salvador.
O CEO do grupo destaca que o
Mater Dei Salvador traz um conceito
de estrutura hospitalar moderna, que
integra Hospital e Centro Médico, capaz de oferecer serviços e assistência
multidisciplinar, que permitem mais
agilidade e conforto para os pacien-
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tes. “Vamos oferecer um serviço muito desejado na assistência em saúde,
que é a integração entre a atividade
primária, com a realização das consultas; a secundária, que é a realização dos exames; a terciária, que são
as cirurgias de baixa e média complexidade, e a quaternária, que são as
cirurgias de elevadas complexidades,
como os transplantes, as cirurgias
cardíacas e neurocirurgias, tudo em
um único complexo”, explica.
COLABORADORES

A inauguração do Mater Dei Salvador reforça também o compromisso da Rede Mater Dei de Saúde com
a qualidade pela vida. Esse cuidado
começa dentro da instituição com os
colaboradores e os membros do corpo clínico, e reflete diretamente na
excelência de atendimento à população. Para isso, a Rede Mater Dei de
Saúde investe, constantemente, em
desenvolvimento das equipes para se
tornarem mais integradas, qualificadas e com sólida formação.

Mais de 90% dos colaboradores
contratados para trabalhar no Mater
Dei Salvador residem em Salvador.
Para muitos deles, esta será a oportunidade do primeiro emprego, fruto de
parcerias firmadas pelo hospital com
as Obras Sociais Irmã Dulce e com a
prefeitura de Salvador, por meio do
Serviço de Intermediação de Mão de
Obra (SIMM). O Mater Dei Salvador
montou uma estrutura de treinamento com um Centro de Simulação Realística, de maneira a garantir o aperfeiçoamento, segurança e qualidade
das práticas profissionais na área de
assistência à saúde. “Os colaboradores da Rede Mater Dei são fundamentais para atingirmos o padrão de excelência da instituição. Em Salvador,
eles participaram de treinamentos e
fizeram uma imersão na história e na
cultura da instituição conhecendo os
valores, protocolos e a nossa maneira de atender, com o jeito Mater Dei
de ser. Além da parte técnica, na qual
focamos em segurança e qualidade

assistencial, temos também um programa voltado para as questões de
comportamento, bem-estar e a atenção emocional do colaborador”, afirma Henrique Salvador.
CORPO CLÍNICO

A Rede Mater Dei de Saúde atua
com corpo clínico aberto, ou seja,
profissionais de saúde autônomos,
aos quais é concedido o direito de
usufruir das instalações da empresa,
cabendo-lhes praticar todos os atos
profissionais dentro dos princípios
éticos e humanitários. A equipe foi
cuidadosamente e minuciosamente
estruturada para estar alinhada com
os valores, filosofia e princípios da
instituição.
“Construímos o nosso corpo clínico dentro do modelo de assistência
integrada que nós queremos para
atuar no hospital e no centro médico
em Salvador. Identificamos e selecionamos as equipes que estão alinhadas à nossa filosofia de qualidade
e segurança, com um foco na assistência humanizada”, explica a vice-presidente Assistencial, Operacional
da Rede Mater Dei, Márcia Salvador.
A alta tecnologia embarcada neste
hospital se completa com um corpo
clínico - assistencial que entrega aos
baianos o que há de melhor em medicina no mundo.

Além de visitar as instalações dos
hospitais da Rede Mater Dei em Minas
Gerais, para um processo de imersão
profissional, as principais equipes
médicas que vão atuar no Mater Dei
Salvador já começaram a participar,
de forma remota, de reuniões científicas que ocorrem em território mineiro para troca de conhecimento e
discussão de casos complexos e dos
protocolos de atendimento que serão
aplicados na nova unidade. “É muito
importante esta troca de experiências
para que tenhamos um alinhamento
científico. Não estamos levando apenas protocolos de Minas Gerais, mas
também absorvendo o que tem de
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excelência na medicina baiana. Nós
sabemos que existe um corpo clínico altamente qualificado na Bahia. A
partir disso, construímos e revemos
esses protocolos para serem implantados em Salvador”, afirma.
PRONTO-SOCORRO AVANÇADO
E TECNOLOGIA DE PONTA

O Pronto-socorro é um dos pontos fortes de assistência em saúde
da instituição. O setor possui alas
separadas para atendimento pediátrico e adulto. Foi projetado com uma
estrutura ampla, acesso rápido e um
sistema de fluxo de atendimento ágil
e inteligente, que proporciona mais
conforto e segurança para pacientes,
acompanhantes, equipes assistenciais e corpo clínico.

Já o parque tecnológico do Mater
Dei Salvador tem equipamentos reconhecidos no mercado como os mais
modernos disponibilizados atualmente, como Ressonância Magnética,
Tomografia Computadorizada Multi-Slice, PET-CT, Sala Híbrida, Cirurgia
Robótica Da Vinci XI, dentre outros.
A medicina diagnóstica funcionará de
forma integrada com todos os setores
do hospital, auxiliando as equipes
médicas nos diagnósticos e definição
de tratamentos.
CENTRO CIRÚRGICO

O centro cirúrgico do Mater Dei
Salvador está equipado com o que há
de mais moderno, podendo executar
cirurgias avançadas com equipamentos que vão auxiliar os médicos a
garantir melhor precisão e definição
nos procedimentos cirúrgicos. Além
da cirurgia robótica, com a versão
mais avançada do robô Da Vinci XI
com ultrassom acoplado, o centro cirúrgico conta com Sala de Radiologia
Intervencionista com tomógrafo dedicado, de forma pioneira na cidade
e arcos cirúrgicos avançados. Há também Hemodinâmica em Sala Híbrida
para procedimentos minimamente
invasivos aos mais complexos.
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CENTRO OBSTÉTRICO
O Centro Obstétrico é integrado
ao Centro Cirúrgico com assistência
completa com humanização, ambiência, segurança e qualidade. De forma
pioneira, nos anos 80, a Rede Mater Dei
criou um visor na Sala da Família - carinhosamente nomeado pelos pacientes
de “Mineirinho” para que os familiares
pudessem acompanhar o parto. Em Salvador, a família pode acompanhar esse
momento tão especial na sala especialmente chamada de “Camarote”. Além
disso, são disponibilizados quartos PPP
(pré, per e pós-parto) e os apartamentos preparados com iluminação e climatização especiais, com o objetivo de
trazer o conforto de casa para o hospital, com toda a retaguarda e segurança
de um hospital de alta complexidade.
“O robô Da Vinci XI, por exemplo,
vai oferecer aos pacientes os inúmeros
benefícios desse tipo de cirurgia minimamente invasiva. São ferramentas
que fazem com que a cirurgia seja feita
de forma mais precisa, com maior definição e com mais qualidade, garantindo
uma recuperação mais rápida”, destaca
a vice-presidente Assistencial, Operacional da Rede Mater Dei, Márcia Salvador.
HOSPITAL INTEGRADO
DO CÂNCER (HIC)

A Rede Mater Dei traz para Salvador um conceito inovador, dentro de
uma Unidade Hospitalar, que faz toda
a diferença na assistência aos pacientes e seus familiares. Assistência multidisciplinar em um complexo de saúde quaternário, de alta tecnologia, do
diagnóstico, ao tratamento cirúrgico,
quimioterápico e radioterápico, por
meio de um dos mais modernos Acelerador Linear de partículas versa HD
que possibilita reduzir o número de
sessões de Radioterapia em até 80%.
Utilizado para o tratamento de diversos tipos de câncer como de mama,
pulmão, próstata e tumores intracranianos. Tudo em um só lugar, do tratamento eletivo ao cuidado especial
de um pronto-socorro oncológico.

Serviços
de apoio
CENTRAL DE MATERIAL
ESTERILIZADO (CME)
Para garantir a segurança dos
pacientes durante a realização de
procedimentos, exames ou internação e fortalecer a prevenção
e o controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde
(IRAs), também conhecida como
infecção hospitalar, o Hospital
Mater Dei Salvador contará com
uma das mais modernas e avançadas Centrais de Material Esterilizado (CME) do Brasil. Localizado no 14º andar da Unidade, o
setor que tem uma área de 450
metros quadrados, conta com estrutura robusta e equipamentos
de alta tecnologia que realizam
ciclos de alto nível de limpeza,
desinfecção e esterilização dos
materiais e instrumentos hospitalares evitando a disseminação
de microrganismos como fungos,
bactérias e vírus e a contaminação dos pacientes. Além disso,
utiliza tecnologias sustentáveis
para diminuir os índices de desperdício de água e de consumo
de energia elétrica.

COZINHA
INTELIGENTE

A Rede Mater Dei traz para
Salvador tecnologia e melhores
práticas de nutrição na entrega
do alimento para o paciente. O
Serviço de Nutrição e Dietética
do Mater Dei Salvador vem com
cozinha inteligente que permite automação e conectividade
entre os equipamentos, dando
mais qualidade à refeição e aumentando a produtividade. Entre
os benefícios estão a forma de

preparo, manipulação e armazenamento, que proporciona manutenção das propriedades organolépticas dos alimentos (suas
características de produtos frescos). Não há perda de nutrientes;
o ambiente de produção é mais
limpo; há aumento do rendimento; menor tempo de produção;
padronização de processos, com
equipamento que configura a
cocção, grau de cozimento, coloração e temperatura, proporcionando redução de desperdícios
de alimentos, economia no uso
de água, luz e gás, fácil manuseio
e higienização.

PARCEIROS

A Rede Mater Dei reforça o
trabalho transparente, o compromisso ético e respeito pelos
parceiros, fornecedores e operadoras de planos saúde, visando
assegurar a qualidade de atendimento para seus pacientes em
Salvador, repetindo a parceria de
sucesso que a instituição tem com
todas as empresas há 42 anos
em Minas Gerais. “Iniciamos as
conversas com as operadoras de
saúde que atuam na Bahia há dois
anos, quando as obras do hospital foram iniciadas, para entender as demandas do mercado e
a necessidade dos seus usuários.
Conversamos com muitos clientes de Salvador para levarmos
serviços que façam a diferença.
O que podemos garantir para as
operadoras de saúde parceiras e
seus usuários é um atendimento
diferenciado e personalizado”,
garante a vice-presidente Administrativa Financeira e Comercial,
Maria Norma Salvador.
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Ranking das 20 lojas virtuais mais
acessadas pelos brasileiros
Estudo revela as preferências dos consumidores
brasileiros nas compras pela internet

No início da pandemia, com o lockdown por todo o Brasil e a impossibilidade
de comprar em lojas físicas, a única opção
dos consumidores brasileiros era o canal
de compras das lojas virtuais. Com isso, os
e-commerce tiveram um aumento de 68%
nas vendas.
A surpresa veio mesmo após a reabertura das lojas físicas, em que o volume de
vendas online não caiu, pelo contrário, a
expectava é que neste ano de 2022 elas tenham um aumento de 132% em comparação com o período antes da pandemia.
É o que revela um estudo realizado pela
plataforma CupomValido.com.br e Statista
sobre o consumo online no Brasil.

A grande maioria das lojas foram beneficiadas por esta migração, porém a categoria
de Informática/Telefonia foi a que se mostrou
com um maior volume de vendas (42,7%).
Apesar do forte crescimento, as vendas
online representam 9,6% do volume de
vendas totais - o que mostra que as vendas pela internet possuem um potencial de
crescer ainda mais nos próximos anos.
Confira o ranking das 20 lojas mais
acessadas pelos brasileiros:
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LOJAS VIRTUAIS
MAIS ACESSADAS
Segundo a pesquisa, a empresa
argentina Mercado Livre, é a loja virtual que os brasileiros mais visitam,
com mais de 241 milhões de acessos por mês. Em segundo lugar fica

MUNDO EMPRESARIAL

a Americanas (108 milhões), seguido
da Amazon Brasil (97 milhões) e Magazine Luiza (88 milhões).
Com pouco mais de 3 anos no
Brasil, a Shopee fica em quinto lugar, com 76 milhões de acessos. A
Casas Bahia (59 milhões) e Aliexpress (43 milhões), estão
em sexta e
sétima posição, respectivamente.

Por fim,
concluindo o
top 10, estão
a
Netshoes
(32 milhões),
123
milhas
(25 milhões) e
Samsung (24
milhões).
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PERFIL DO CONSUMIDOR
BRASILEIRO
No Brasil existem cerca de 46 milhões de consumidores online, que
realizaram mais de 379 milhões de pedidos, somente no ano de 2021.

Em média, o valor das compras é
de R$455, e o Sudeste é a região que
concentra a maior quantidade das
compras online - 62,3% do total.

A faixa etária que mais consome é
dos 36-50 anos (34,9%), seguido dos
26-35 anos (32,1%). Ao levar em consideração o gênero, as mulheres realizaram 58,9% dos pedidos.
O método de pagamento preferido
dos brasileiros ainda é o cartão de crédito com 69,7%, seguido do boleto com
16,9%. O PIX teve um forte crescimento,
porém ainda representa 2,3% do total.

Fonte: Statista e CupomValido.com.br
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Preço do ouro impulsiona mercado
de joias second hand
Vinculada ao dólar americano, cotação do metal vem atraindo quem
pensa em investir ou precisa levantar recursos de forma mais rápida
Em tempos de crise econômica, as
joias pessoais passaram a ser vistas como
ativos por um número maior de pessoas,
seja para investimento ou para saldar dívidas. O valor do dólar influencia diretamente na cotação do metal, fazendo com
que o cenário seja atrativo e com a grama
do ouro superando R$ 300 neste mês,
especialista da Vecchio Joalheiros explica
como isso impulsiona o mercado de peças de segunda mão no Brasil.
Avner Itshak Mazuz, CEO, explica que
a compra e venda acabou ganhando ainda mais força com a média de valor que
o ouro alcançou durante a pandemia.
Antes deste período, o valor médio para
a grama do ouro estava em R$150 e, atualmente, este valor dobrou, alcançando
R$300, considerado também como commodity. O dólar, principal parâmetro para
negociações no mundo inteiro, também
apresentou grande aumento durante a
pandemia, saltando de R$4,50 para o valor atual médio de R$5,20 demonstrando
crescimento de mais de 15,5%.
“Com esses índices, o momento é
favorável, para boas negociações. O
valor da grama, entretanto, não é o
único item que pesa na hora da compra ou venda. Existem outros, como a
raridade, a coleção, acompanhar pedras preciosas ou não. Este movimento impulsiona algo além dos negócios,
como o fortalecimento da cultura second hand”, explica o executivo.

Neste ano, a Vecchio avalia que a
procura por serviços de compra de joias
já subiu em 45% e crescimento para venda em 26%, enquanto o setor de joias e
metais preciosos no Brasil movimentou
US$ 146,38 milhões em exportações, segundo dados divulgados pelo MDIC. Já
o faturamento do mercado brasileiro de
joias, no ano de 2021, teve aumento de

20% comparado ao ano de 2020, atingindo a marca de US$4,5 bilhões faturados,
segundo o Instituto Brasileiro de Gemas
e Metais Preciosos (IBGM).
SUSTENTABILIDADE,
A JOIA DA COROA

Segundo dados divulgados pela entidade internacional, World Gold Council, com relação aos números do setor
para o primeiro trimestre de 2022, o
mercado do ouro iniciou o ano de forma
“sólida”. Outro dado importante divulgado pela entidade foi que a oferta do ouro
reciclado aumentou em 15% no comparativo com o ano passado, significando
que este primeiro trimestre de 2022 foi
o mais forte no período de 6 anos, para a
atividade de reciclagem do ouro.
“O mercado de luxo tem entendido
cada vez mais que a circulação de uma
joia cara tem benefícios econômicos e
ambientais. Para a nova geração, principalmente, diminuir impactos é tão ou
mais valioso que a exclusividade de uma
peça. As grandes coleções assinadas
continuarão fazendo um ótimo trabalho, mas devem surgir mais empresas

especializadas em atender quem busca
passar adiante suas joias”, finaliza o CEO.
A SIMBOLOGIA DO OURO

Material favorito no Egito Antigo
para a fabricação de joias e outros ornamentos para associar as pessoas ao
poder e prestígio, até hoje o ouro mantém a simbologia de conquista, como no
caso das Olimpíadas, que desde o início
das competições, em 1896, premiam o
melhor atleta de cada modalidade com
a entrega de uma medalha de ouro.
Considerado o metal mais maleável e que não corrói, o ouro para as nações é uma das principais referências
econômicas. Muitos países contam
com a chamada “reserva do ouro”, uma
segurança financeira para casos emergenciais contra crises cambiais.

Desde 1970 no mercado joalheiro,
é uma das maiores referências do país
em joias e relógios de luxo, pioneira em
comprar, trocar e vender peças adquiridas de coleções particulares e, agora,
em promover a cultura second hand,
economia cíclica e sustentabilidade.
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Premiação do 27º Top of Mind
marcas de sucesso de Minas Gerais
será dia 28 de junho, na ACMinas

A solenidade de premiação aos
vencedores do 27º Top of Mind –
Marcas de Sucesso – Minas Gerais –
2022, será realizada às 18:30 horas
do dia 28 de junho, no Espaço Institucional da ACMinas – Associação
Comercial e Empresarial de Minas,
seguido de Coquetel de Confraternização aos participantes. MercadoComum circulará, no mês de julho,
com uma edição especial alusiva ao
evento e aos seus vencedores.
A premiação, que neste ano completa 27 anos, reconhece as Marcas de

Sucesso de Minas Gerais, escolhidas
por critérios eminentemente técnicos através de pesquisa de opinião,
encomendada com exclusividade, por
MercadoComum, ao Instituto OLHAR
– Pesquisa e Informação Estratégica,
que agora passa a se chamar Jumppi
Inteligência e Pesquisa.
A pesquisa, realizada durante o
período de 07 a 28 de março de 2022,
contou com 1.518 entrevistas (1.113
no interior do estado e 405 na capital) nos 30 maiores municípios de
Minas Gerais representativos de mais

de 50% da população total estadual
e do consumo ocorrido, de acordo
com levantamento efetuado pelo IPC-Maps. Foram consideradas apenas as
respostas espontâneas dos entrevistados e, a relação das marcas vencedoras, encontra-se a seguir.
As empresas vencedoras que veicularem publicidades na edição especial de MercadoComum que circulará
em julho e que participarão da solenidade de premiação receberão uma
certificação com a sua classificação,
um troféu especialmente preparado
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em aço inox estilizado, a íntegra da
pesquisa realizada, além de um descritivo institucional da empresa na
referida edição, bem como, convites
individualizados para a solenidade e
Coquetel de Confraternização. Também poderão ter acesso às fotos do
evento e dar divulgação às logomarcas e outros detalhes apurados na
pesquisa efetuada.
Cabe destacar que somente durante a solenidade de premiação é que
serão divulgados os vencedores da Categoria Top do Top of Mind de Minas
Gerais – 2022, considerada a mais elevada deste estudo e, para esse, já estão
classificadas as seguintes Marcas:
Café 3 Corações; Colchões Ortobom; Drogaria Araujo; Leite Itam-

METODOLOGIA
Foram realizadas, no total,
1.518 entrevistas. A amostra
foi desenhada proporcionalmente à população residente
nos municípios selecionados,
considerando-se o sexo e a
faixa etária, a partir de dados
disponibilizados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Tornou-se desnecessário aplicar
qualquer tipo de peso, dado
que os perfis coletados corresponderam ao planejamento amostral.
A margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos
percentuais considerando os
resultados obtidos para o total da amostra. O intervalo de
confiança é de 95%, o que significa que há probabilidade de
95% de os resultados dessa
pesquisa retratarem, com fidedignidade, o momento atual, considerando a respectiva
margem de erro.

bé; Livraria Leitura; Supermercados BH; Tintas Suvinil; Aparelho
Celular Samsung; Unimed-BH; Unimed-Federação MG.
MercadoComum circulará, no
mês de julho, com uma edição impressa e outra eletrônica especial,
contendo o descritivo da pesquisa e
sua metodologia, além de matérias
jornalísticas específicas sobre as
empresas vencedoras, destacando-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 empresas para o Estado e de amplificar os
negócios daquelas aqui já presentes.
As edições eletrônicas em PDF de

EDIÇÃO 304

MercadoComum são encaminhadas
diretamente, via e-mail, a um público 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 mensalmente.

Este 27º Prêmio Top of Mind
– MercadoComum – Marcas de Sucesso – Minas Gerais - 2022 já conta,
inicialmente, com os apoios especiais
da ACMinas – Associação Comercial
e Empresarial de Minas; ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas
Gerais; Drogaria Araujo; Fórum JK de
Desenvolvimento Econômico; MinasPart- 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 inglês que, em tradução literal significa
“topo da mente”, ou seja, o que cada
indivíduo se lembra primeiro a respeito de qualquer coisa, espontaneamente e sem nenhum tipo de estímulo. Cada consumidor tem preferências
e marcas enraizadas em seu pensamento. Dessa forma, a metodologia
Top of Mind é utilizada para medir o
que é mais lembrado por determinada parcela da população – a partir das
respostas dadas, temos as marcas e
empresas Top of Mind.

realizaram nenhum tipo de explicação 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 respondente ou se ele não soubesse o
significado de determinada categoria, coube ao pesquisador registrar
“Não sabe/Nenhuma”.

Os entrevistadores também não

A principal pergunta dessa pes-

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 opção de resposta é estimulada.

Além disso, foram sorteados segmentos que foram excluídos da pesquisa em 2021, e outros novos foram
incluídos, de forma a se ampliar o
conjunto de categorias a serem perguntadas, e também oferecer ao público uma dinâmica diferente a cada
premiação.

OS NÚMEROS DO TOP OF MIND EM MG
Durante os 27 anos anteriores deste estudo foram:

35.826
entrevistas
realizadas

1.514

Segmentos
pesquisados

2.362

Marcas premiadas
em diversas
categorias

quisa é sobre qual marca é mais lembrada primeiro pelos indivíduos em
determinado segmento, utilizando
como pergunta chave o enunciado:
“Qual é a primeira que vem à sua cabeça, quando se fala em... (por exemplo, leite, cerveja, etc.)?”. Essa pergunta 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 universo pesquisado.

Por isso, ter informações sobre
idade, sexo, renda e escolaridade é de
extrema importância – e, nessa pesquisa, foram perguntas-filtro, ou seja, só
estavam aptos a responder a pesquisa
os indivíduos que aceitaram responder
também a essas perguntas.
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SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO
CATEGORIA ESPECIAL – Top do
Top - Reservada às premiações especiais. Destina-se à premiação das marcas que mais se destacaram, de forma
substancial e diferenciada em relação
às demais, conforme aferição da pesquisa. 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 obtiveram o maior percentual de respostas
espontâneas dos mineiros serão apenas
conhecidas e divulgadas durante a solenidade de premiação e consistirá na premiação das cinco primeiras marcas que
obtiveram a maior resposta geral, tanto 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 conquistaram os primeiros lugares da pesquisa.

CATEGORIA EXCELÊNCIA – É a
Categoria mais elevada. Nesta situação, significa que a marca vencedora
obteve mais de 50% das respostas válidas e espontâneas dos entrevistados,
de um determinado segmento. A margem de erro prevista de 2,5% sempre
é considerada. São praticamente nulas
as chances de se ocorrer empates técnicos. Neste ano são em número de 20
os vencedores desta Categoria.
CATEGORIA LIDERANÇA – Significa não ter a marca obtido mais de
50% das respostas válidas e espontâneas dos entrevistados, de um determinado segmento. No entanto, o percentual de respostas obtido confere
a ela a liderança daquele segmento.

A margem de erro prevista de 2,5%
é também considerada e pode haver
mais de uma marca vencedora, configurando-se nesta situação, a existência de empate técnico. A premiação
deste ano constatou a existência de 27
marcas vencedoras nesta Categoria.
CATEGORIA EXPRESSÃO – Significa que a marca obteve mais de 10%
das respostas válidas e espontâneas
dos entrevistados, de um determinado segmento. No entanto, o percentual de respostas não foi o suficiente
para conferir a ela a liderança ou a excelência desse segmento. A margem
de erro prevista é de 2,5% e pode
haver mais de uma marca nessa condição, considerando-se a existência
de empate técnico. A premiação deste
ano constatou a existência de 15 marcas vencedoras nesta Categoria.

SETORES ECONÔMICOS PESQUISADOS:
1. ALIMENTOS E BEBIDAS
10 ÍTENS

2. COMPRAS E CONSTRUÇÃO
12 ÍTENS

3. HIGIENE E SAÚDE
7 ÍTENS

4. OUTROS
9 ÍTENS

Arroz

Cartão de Crédito

Clínica/Hospital - BH

Aparelho de Telefone Celular

Cachaça Mineira

Livraria/Papelaria – BH

Batata industrializada
e congelada
Café

Carne (congelada ou resfriada,
de qualquer tipo)
Feijão

Queijo
Leite

Macarrão/Massas

Whisky Importado

Colchão

Instituição Financeira/Banco
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)

Drogaria/Farmácia

Laboratório de Análises
Clínicas
Plano de Saúde

Produtos de Higiene
Pessoal

Produtos de Limpeza
Doméstica

Site de Medicamentos e de
Produtos Farmacêuticos

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
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AS MARCAS CAMPEÃS DE MINAS GERAIS – 2022
ORDEM ALFABÉTICA
Marca		

Segmento

Categoria

Marca		

Segmento

Categoria

3 Corações
Araujo
Araujo
Azul 		
Bem Brasil
BH 		
Braunas
BR Petrobras
Caixa 		
Camil 		
Casas Bahia
CEMIG
C & A 		
Colgate
Elmo 		
Fiat 		
Friboi 		
Gol 		
Hermes Pardini
Ibis 		
Ipiranga
Itambé
Itaú 		
Johnnie Walker
Latam 		
Leitura
Magazine Luiza
Mastercard

Café
Drogaria
Site de Medicamentos
Cia. Aérea Nacional
Batata Indust. e Congelada
Shopping Center
Tijolos
Posto de Combustível
Banco
Arroz
Loja Prod. Eletrodomésticos
Empresa Mineira
Loja de Roupas
Produto de Higiene Pessoal
Loja de Calçados
Carro Nacional
Carne
Cia. Aérea
Lab. de Análises Clínicas
Hotel
Posto de Combustíveis
Leite
Banco
Whisky
Cia. Aérea
Livraria/Papelaria
Loja Prod. Eletrodomésticos
Cartão de Crédito

Excelência
Excelência
Liderança
Liderança*
Liderança
Liderança
Excelência
Liderança*
Liderança*
Expressão*
Liderança
Liderança
Expressão
Expressão
Expressão
Liderança
Excelência
Liderança*
Excelência
Liderança*
Liderança*
Liderança
Liderança*
Liderança
Expressão
Excelência
Expressão
Liderança*

Mercado Livre
Mercedes Benz
Minas Shopping
Oi 		
Omo 		
Ortobom
Ouro Minas
Porto Alegre
Prato Fino
Prosegur
Salinas
Santa Amália
Shell 		
Shopee
Supermercados BH
Supermercados BH
Samsung
Suvinil
TIM 		
Unimed-BH
Unimed-BH
Unimed-Fed. MG
Ypê 		
Vasconcelos
Vasconcelos
Veja 		
Vilma 		

Site de Compras
Caminhão
Shopping Center
Operadora Telefônica
Produto de Limp. Doméstica
Colchão
Hotel
Queijo
Arroz
Transp. Valores e Segurança
Cachaça
Macarrão/Massas - Interior
Posto de Combustíveis
Site de Compras
Supermercado (BH)
Supermercado (Interior)
Aparelho Telef. Celular
Tinta de Parede
Operadora Telefônica
Hospital
Plano de Saúde – BH
Plano de Saúde – Interior
Produto de Limp. Doméstica
Arroz
Feijão
Produto de Limp. Doméstica
Macarrão/Massas – BH

Liderança
Liderança
Expressão
Expressão
Expressão
Excelência
Liderança*
Expressão
Liderança
Liderança
Liderança
Liderança
Liderança*
Expressão
Excelência
Liderança
Excelência
Excelência
Expressão*
Liderança*
Excelência
Excelência
Liderança*
Expressão*
Expressão
Liderança*
Liderança

Mater Dei

Hospital

Liderança*

Visa 		

Vivo 		

Cartão de Crédito

Operadora Telefônica

Liderança
Liderança

*Empate Técnico
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CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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. VicePresidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM.

As despesas com juros pagas pelo
governo brasileiro sobre a dívida
pública são como um saco sem fundo
“Com taxas de juros que chegaram a mais de 25% ao ano e um crescimento medíocre da economia, o resultado é inexorável: a relação dívida e PIB cresce. O Estado brasileiro custa muito e gasta mal? Com certeza,
mas não é essa a razão do crescimento da dívida. A política de taxa de juros do Banco Central, do real até
muito recentemente, foi um gravíssimo equívoco. A história irá deixar claro o preço de uma política de juros
extraordinariamente altos, associada a uma pesada e kafkiana carga fiscal.”
André Lara Resende - O Estado de S. Paulo – 25.11.2020
Não há registro na história da política monetária dos Estados Unidos da
América de taxa de juros
reais praticadas pelo Federal Reserve Bank acima
de 5,5% ao ano. No Brasil,
desde 1999 quando foi instituído o Regime de Metas
de Inflação, com o estabelecimento da taxa básica de
juros – Selic – pelo Conselho
de Política Monetária do
Banco Central – esse patamar de juros reais de 5,5%
ao ano já foi superado 11
vezes, chegando a atingir
12,73% em 2005. Em termos nominais, chegou a
atingir 25% ao ano no final
de 2002 e, por dezessete vezes desde que foi instituída,
foi superior a 10% ao ano.
Desde 2010, após a
Crise Financeira ocorrida
no ano anterior, os Estados
Unidos e parcela significativa dos países considerados

EDIÇÃO 304

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

D E B AT E E C O N Ô M I C O

51

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
DESPESAS DE JUROS DO GOVERNO FEDERAL

desenvolvidos abandonaram a prática de juros básicos reais positivos e passaram a adotar uma política
de remuneração negativa.

O Brasil continuou
mantendo a mesma sistemática anterior de juros
reais, isto é, acima das taxas de inflação corrente–
exceção verificada apenas
nos anos de 2020 e 2021,
sendo retomada novamente neste ano, o que possibilitou ao país recuperar a
posição de líder mundial da
taxa real de juros mundial
mais elevada.

No período de 2009 a
2021, enquanto o PIB norte-americano registrou expansão acumulada de 24,2%,
no Brasil esse crescimento
ficou em modestos 15,4% muito pouco para um país
considerado emergente.

No mesmo período, enquanto a remuneração real
dos títulos Fed Funds do governo norte-americano contabilizou rendimentos reais
negativos de 18,1%, no Brasil
a Selic ofereceu ganhos reais
acumulados a seus investidores – isto é, já descontada a
inflação, de 44,6%.

Em 2021, o governo federal dos Estados Unidos
gastou, a título de pagamento de juros nominais
sobre a dívida pública, a

importância de US$ 561,08
bilhões (equivalentes a
1,9% da dívida bruta e a
2,4% do PIB)– o governo
federal brasileiro despendeu US$ 75,42 bilhões
(equivalentes a 5,9% da dívida bruta e a 4,7% do PIB).
Para este ano, no caso
brasileiro, as projeções apontam que que o gasto consolidado de juros nominais
(União, Estados e Municípios) deverá passar de 5,2%
registrados no ano anterior,

para 8,9% sobre o PIB decorrente, principalmente, dos
aumentos da Selic, que poderá saltar de uma taxa média
anual de 4,8% em 2021, para
12,4% neste.

As projeções indicam
que a despesa consolidada
dos gastos com juros nominais sobre a dívida pública
brasileira deverá registrar
uma elevação de US$ 75,42
bilhões em 2021, para US$
143,07 bilhões no atual
exercício.

Cabe salientar que a dívida pública federal norte-americana é cerca de 21 vezes maior do que a brasileira.
No entanto, relativamente às
despesas com pagamento de
juros, no caso norte-americano, estas são superiores
apenas o equivalente a cerca
de 7 vezes àquelas contabilizadas pelo Brasil.
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Setor público brasileiro deverá
pagar juros de R$ 783,77 bilhões
em 2022 – 8,89% do PIB e
1/4 da arrecadação tributária
BRASIL - DESPESAS
DE JUROS DO GOVERNO
CENTRAL, COMO
PROPORÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA FEDERAL
BRUTA – EM VALORES
NOMINAIS – (%)
Ano

Desp. Juros - %

1995

42,0

1997

28,3

1996
1998
1999
2000
2001
2002

Os juros nominais do
setor público consolidado,
apropriados por competência, somaram R$ 79,9
bilhões em abril de 2022,
comparados a uma receita
líquida de juros de R$ 5,7
bilhões em abril de 2021.
Essa evolução decorreu, em
especial, do resultado das
operações de swap cambial
(ganho de R$ 30,4 bilhões
em abril de 2021 e perda
de R$ 15,4 bilhões em abril
de 2022), e dos aumentos
da taxa Selic e do IPCA no
período. No acumulado em
doze meses até abril, os
juros nominais somam R$
489,4 bilhões (5,42% do
PIB), comparativamente a
R$ 282,7 bilhões (3,60%
do PIB) nos doze meses até
abril de 2021.

As estimativas indicam
que o setor público brasileiro consolidado deverá despender a astronômica cifra
de R$ 783,77 bilhões a título
de juros nominais sobre a dívida pública em 2022, o que
corresponde a 8,89% sobre o
PIB – Produto Interno Bruto.
O impacto fiscal de uma
alta no custo da dívida é
enorme. Uma elevação média da taxa Selic de 4,81%
em 2021 para 12,42% estimada em 2022, numa dívida de 80% do PIB, equivale
a um impacto de 6,1% do
PIB ao ano. Para efeito de
comparação, o investimento público total brasileiro
nos últimos anos não chegou a 2% do PIB ao ano.
Como a dívida é interna,

em moeda nacional, detida
por brasileiros, trata-se de
uma transferência direta,
equivalente a 6,1% do PIB
do Estado para o sistema financeiro e seus clientes que
foram capazes de poupar e
comprar títulos públicos.
O renomado economista André Lara Resende, em
entrevista concedida ao O
Estado de S. Paulo, em 31
de março de 2021, afirmou:
“quanto ao nível excessivamente alto dos juros, tenho
dúvida de que ele é causado pelo déficit fiscal ou se
não é o inverso: os juros
altos causam o déficit. O
que se sabe hoje é que as
políticas monetárias e fiscal não são independentes,
precisam ser coordenadas,

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2022*

33,0
41,8
45,7
35,1
34,3
38,3
43,5
32,7
34,9
28,8
25,1
22,2
22,2
22,4
23,3
19,5
20,7
24,7
38,0
39,9
28,2
24,9
22,6
20,0
20,9

35,9

*Projeções
Fonte: Centro de Altos Estudos
Brasil Século XXI/STM-MF
Elaboração MinasPart Desenvolvimento
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TAXA DE JUROS SELIC | % AO ANO

porque são as duas faces da
mesma moeda”.
Em outra entrevista
anterior, concedida ao Estado de São Paulo – em
25.11.2020, ele afirmou:

“Em várias ocasiões na
história, sobretudo depois
de guerras ou catástrofes,
inúmeros países tiveram
dívidas superiores ao PIB.
Hoje, Japão, EUA, Itália, entre outros, têm dívida superior ao PIB. A dívida pública
não pode ter uma trajetória
explosiva, mas, desde que o
seu crescimento acelerado
seja transitório, que passada a crise, com as contas
reequilibradas e restaurado o crescimento da economia, a relação entre dívida
e PIB volte a cair, não há
qualquer problema em ultrapassar os 100% do PIB.
Não existe um limite
intransponível para a dívida interna e o PIB. O endividamento externo, que
depende de financiamento

do exterior em moeda estrangeira, é sim perigoso.
Como aprendemos com as
sucessivas crises da dívida externa no século passado, quando os credores
internacionais passam a
ter dúvida sobre a capacidade do País de honrar
seus compromissos em
moeda estrangeira, a súbita interrupção do fluxo de
financiamento pode provocar crises gravíssimas.
No século passado, o Brasil
era importador líquido de
petróleo e derivados, assim como de trigo e outras
commodities
(produtos
classificados como básicos
por não ter tecnologia envolvida ou acabamento).
Precisava de financiamento
externo para cobrir o déficit com o resto do mundo.
Hoje, somos autossuficientes em petróleo, exportadores líquidos de commodities e temos um setor
agropecuário
altamente
superavitário. O Brasil de
hoje não tem dívida pública externa, ao contrário,

TAXA DE JUROS REAIS PRATICADA NOS
ESTADOS UNIDOS E NO BRASIL
2001/2021 - TAXA REAL - % AO ANO

Fonte: BCB

Ano

Estados Unidos

Brasil

2001

+1,77

+9,24

2003

-0,90

+12,61

-0,14

+12,73

2002
2004
2005

-0,79
-1,93

+6,18
+8,21

2006

+2,38

+11,60

2008

+2,10

+6,27

2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

+0,90
-2,49
-1,17
-2,73
-1,48
-1,24
-0,40
-0,38
-1,51
-0,98
-

2019

+0,02

2021

-6,41

2020
Acumulada

-0,75

-7,78

+7,20

+5,37
+3,86
+4,97
+2,48
+2,39
+4,34
+2,63
+7,41
+6,77

+2,72
+1,58
-1,63

-4,77

193,10

Taxas descontadas da Inflação/EUA: Fed Funds; Brasil: Selic
Fonte: FMI/LCA Consultores
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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tem quase 30% do PIB em
reservas internacionais. A
nossa dívida é interna, do
Estado com os brasileiros.”

Em entrevista concedida ao O Estado de S. Paulo,
em 31 de março de 2019,
Lara Resende afirmou que
“A dívida pública denominada na moeda nacional,
de um país que controle a
emissão de sua moeda, não
tem risco. A não ser por
uma decisão política de interromper o seu serviço, o
governo sempre terá como
financiá-la. Se a política
fiscal e monetária forem
coordenadas e bem executadas, a inflação continuará
ancorada e bem comportada. Com o desemprego e a
capacidade ociosa atual, a
taxa de juros deveria estar
bem abaixo da taxa de crescimento. O risco está em
prosseguir com a política
de juros muito mais altos
do que o crescimento. Isto
agrava o desequilíbrio fiscal
e induz ao aumento da carga tributária. O resultado é
o colapso dos investimentos
e a asfixia da economia, que

não consegue voltar a crescer de forma sustentada”.
Vale destacar texto,
também de autoria de An-

dré Lara Resende, no Valor
Econômico de 08.03.2019:
“A nova macroeconomia
que começa a ser delineada
é capaz de explicar fenômenos incompatíveis com o
antigo paradigma. É o caso,
por exemplo, da renitente
inflação abaixo das metas
nas economias avançadas,
mesmo depois de um inusitado aumento da base
monetária. Permite compreender como é possível
que a economia japonesa
carregue uma dívida pública acima de 200% do PIB,
com juros próximos de zero,
sem qualquer dificuldade
para o seu refinanciamento.
Ajuda a explicar o rápido
crescimento da economia
chinesa, liderado por um
extraordinário nível de investimento público e com

alto endividamento. Em relação à economia brasileira,
dá uma resposta à pergunta
que, há mais de duas décadas, causa perplexidade:
como explicar que o país
seja incapaz de crescer de
forma sustentada e continue estagnado, sem ganhos
de produtividade, há mais
de três décadas?”
Para Lara Resende, é no
mínimo considerado estranho que o sistema financeiro
sempre pressione pela alta
dos juros. Segundo ele, “pode
tratar-se, muitas vezes, de
advocacia em causa própria,
lobby, na melhor das hipóteses um caso de conflito de
interesse, qualquer coisa,
menos um argumento racional com sustentação teórica e
evidência empírica.”

EDIÇÃO 304

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

D E B AT E E C O N Ô M I C O

55

Juros nas alturas: Copom elevou Selic
para 12,75% e indica aumento menor
para a próxima reunião
Em reunião de política monetária realizada no
dia 04 de maio último, o
Copom elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 100
pontos-base, para 12,75%
ao ano. A decisão, novamente unânime, veio em
linha com a expectativa
largamente predominante
nos mercados.
Esse é o maior percentual em 5 anos. Em janeiro
de 2017, os juros eram de
13%, patamar que durou
até abril daquele ano. O
mercado esperava esse reajuste e agora aposta que a
taxa termine o ano de 2022
em 13,25%.

O comunicado da decisão, sofreu mudanças
relevantes, sobretudo na
sinalização prospectiva.
Duas mudanças, em particular, chamam a atenção:
(i) a supressão do trecho,
constante da ata anterior,
em que o Copom avaliava
“que o ciclo de juros nos
cenários avaliados” seria
“suficiente para a convergência da inflação para
patamar em torno da meta

ao longo do horizonte relevante”; e (ii) a indicação
de que, para “a próxima
reunião, o Comitê antevê
como provável uma extensão do ciclo com um ajuste
de menor magnitude”.

Ou seja, essas mudanças sinalizam com clareza
que o Copom ainda não
deu por encerrado o ciclo
de aperto monetário. O
mercado financeiro avalia
que essa indicação de que
a elevação da Selic será
estendida, ainda que a um
ritmo mais brando, ocorreu na esteira da percepção da autoridade de que
a inflação “seguiu surpreendendo negativamente”.
Com isso, as projeções do
Copom para a inflação de
2022 e 2023 foram revistas para cima.
Com efeito, a evolução
da inflação projetada para
o ano que vem pode ter
sido decisiva para indicação de que o ciclo de ajuste
será estendido: no intervalo entre as reuniões do
Copom de março e maio, a
mediana de mercado para

JUROS REAIS NO BRASIL – 2001/2021
Ano

SELIC
% Média Anual

IPCA
% Média Anual

Taxa Real de Juros
% Anual

2001

17,63

7,67

+9,24

2003

23,08

9,30

+12,61

5,69

+12,73

4,46

+7,20

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009

19,48

12,53

16,44

7,60

19,15
15,10
11,98
12,54
9,92

2010

10,00

2012

8,46

2011
2013

11,79
8,44

2014

11,02

2016

14,17

2015
2017
2018
2019
2020
2021

3,14
5,90
4,31
5,91
6,50
5,84
5,91
6,41

13,58

10,67

9,92

2,95

6,56
5,96
2,81

4,81

6,29
3,75
4,31
4,52

10,06

+6,18
+8,21

+11,60
+6,27
+5,37
+3,86
+4,97
+2,48
+2,39
+4,34
+2,63
+7,41
+6,77
+2,72
+1,58
-1,63
-4,77

OBS: SELIC: Taxa básica de juros definida pelo Bacen;
IPCA-Índice de Preços ao Consumidor-Amplo calculado pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Fonte: Banco Central do Brasil/IBGE
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

a alta do IPCA deslocou-se
de 3,7% para 4,1%, ao passo que a projeção do próprio Banco Central passou

de 3,1% para 3,4% - passando, portanto, a situar-se
ligeiramente acima do centro da meta (3,25%).
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BRASIL – DESPESAS DE JUROS SOBRE A DÍVIDA
PÚBLICA BRASILEIRA TOTAL – 2001/2022
Ano

PIB
Em R$ milhões

2001

5.736,571,8

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021*
2022*
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5.011.735,7
5.479.178,6

6.323.577,1
6.526.066,6

6.784.628,7

7.196;446,9
7.563.048,0
7.553.532,7
8.122.174,8
8.444.489,5
8.607.232,7
8.865.864,7
8.910.544,7
8.594.597,9
8.313.046,0
8.423.016,8
8.573.255,3
8.677.916,0
8.341.327,5
8.677.437,3
8.816.276,3

Juros Nominais
Despesas de Juros
Em %
Nominais – Em R$ milhões
3,59
2,82
5,94
3,78
5,94
5,12
4,33
3,10
4,51
3,20
4,13
3,06
3,48
4,34
6,63
5,07
5,18
4,43
4,20
3,57
4,69
8,06

205.942,92
166.710,94
355.163,20
239.031,21
387.648,35
347.372,98
311.606,15
234.454,48
340.664,32
259.897,53
348.778,06
263.381,32
308.532,09
386.717,63
569.821,84
421.471,43
436.312,27
379.795,20
364.472,47
297.785,39
406.971,80
710.591,86

*Estimativas. Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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BRASIL - JUROS NOMINAIS PAGOS PELO SETOR PÚBLICO
EM RELAÇÃO AO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
2001/2022 - Em %
Ano

Total Consolidado

Federal

Estados e Municípios

2001

6,60

3,59

3,01

2004

6,56

3,78

2,78

2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2022*

7,61
8,42
7,28
6,72
5,98
5,32
5,13
5,03
5,41
4,44
4,67
5,39
8,37
6,49
6,09
5,41
4,87
4,18
5,17

8,89

2,82

4,79

5,94

2,48

5,94

1,34

5,12

1,60

4,33

1,65

3,10

2,22

4,51

0,62

3,20

1,83

4,13

1,28

3,06

1,38

3,48

1,19

4,34

1,05

6,63

1,74

5,07

1,42

5,18

0,91

4,43

0,98

4,20

0,67

3,57

0,61

4,69

0,48

8,06

0,83

*Estimativas. Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – DÍVIDA PÚBLICA
CONSOLIDADA X PIB
- PRODUTO INTERNO
BRUTO 2001/2021 Em %
(União, Estados e Municípios)
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Líquida
50,22
59,18
53,15
48,88
46,19
46,49
44,55
37,57
40,88
37,98
34,47
32,19
30,50
32,59
35,64
46,15
51,37
52,77
54,70
62,54
57,26

Bruta
67,33
76,10
71,51
68,03
66,97
55,48
56,72
56,98
59,21
51,77
51,27
53,67
51,54
56,28
65,51
69,84
73,37
75,30
74,44
88,59
80,32

Fonte: Banco Central/MinasPart
Desenvolvimento

EDIÇÃO 304

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

D E B AT E E C O N Ô M I C O

57

Juros nos Estados Unidos: FED confirma
expectativas, eleva juros em 50 pontosbase e anuncia formalmente programa
de redução de sua carteira de ativos

Fonte: O Globo

Em reunião do comitê de política monetária
(FOMC) realizada no dia
04 de maio último, o banco central dos EUA (FED)
decidiu elevar a sua taxa
básica de juros em 50 pontos-base, para o intervalo
de 0,75% a 1% ao ano. A
decisão, desta vez, foi unânime - e veio em linha com
a expectativa largamente
preponderante nos mercados financeiros.
Também em linha com
as expectativas, o FED
anunciou formalmente que

começará a reduzir o seu
balanço de ativos a partir
de 1º de junho. Nos primeiros três meses, o ritmo de
redução do balanço será
de US$ 47,5 bilhões (sendo
US$ 30 bilhões em títulos
do Tesouro e US$ 17,5 bilhões em papéis hipotecários). A partir de setembro,
o ritmo de enxugamento da
carteira de ativos será dobrado para US$ 95 bilhões
(sendo US$ 60 bilhões em
títulos do Tesouro e US$
35 bilhões em papéis hipotecários). A esse ritmo,
o balanço de ativos do FED

será reduzido em quase
US$ 1 trilhão ao longo dos
próximos 12 meses, o que
equivale a pouco mais de
10% de seu balanço total
de ativos. No ciclo anterior de aperto quantitativo, realizado em 2018-19,
o FED reduziu seu balanço
em 8,2% nos primeiros 12
meses e promoveu uma redução total do balanço de
15% ao longo de 20 meses.
O ritmo de enxugamento
anunciado para começar
em junho, portanto, será
apenas um pouco mais acelerado do que aquele ob-

servado em 2018-19, com
a redução total da carteira
de ativos podendo alcançar
quase 20% em 20 meses.

O comunicado da decisão sofreu poucas alterações, com o FED reconhecendo que a atividade
segue robusta e que a “inflação continua elevada,
refletindo desequilíbrios
de oferta e demanda provocados pela pandemia,
preços elevados de energia
e pressões mais disseminadas de preços”. Ademais, a
autoridade reiterou que a
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“invasão da Ucrânia pela
Rússia” traz “implicações
para a economia dos EUA
que são altamente incertas” - avaliando que “a invasão e eventos relacionados
estão “criando pressões
altistas adicionais sobre a
inflação e provavelmente
pesarão sobre a atividade
econômica”.
A principal mudança
no comunicado foi a introdução de uma frase alertando que o “Comitê [de
Política Monetária] está altamente atento aos riscos
inflacionários”. Isso sugere
que as projeções dos participantes do FOMC para a
inflação (e, a reboque, para
a taxa básica de juros) devem ter continuado a se
deslocar para cima. Vale
frisar que, nesta reunião,
não houve atualização nas
projeções macroeconômicas do FED.

Segundo analistas da
LCA – Consultores Econômicos, “o desfecho da

reunião do FOMC tende a
reforçar a curva projetada
para a taxa básica de juros
dos EUA. Nosso cenário
base contempla: (i) aumentos de 50 pontos-base
da FED Funds Rate por
reunião do FOMC enquanto o ritmo de enxugamento
do balanço de ativos estiver em US$ 47,5 bilhões
mensais; e (ii) desaceleração do ritmo da alta de
juros para 25 pontos-base
por reunião quando o ritmo de redução do balanço
passar para US$ 95 bilhões
mensais.
Assim, continuamos a
contemplar outros dois aumentos de 50 pontos-base,
a serem implementados
nas reuniões do FOMC de
15 de junho e 27 de julho; e
redução do ritmo de elevação da FED Funds Rate para
25 pontos-base a partir da
reunião de 21 de setembro.
Ademais, continuamos a
avaliar que o ciclo de aperto será encerrado na virada
de 2022 para 2023, com a
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JUROS REAIS NOS ESTADOS UNIDOS – 2001/2021
Ano
2001

Fed Funds
% Média ao Ano

Inflação-CPI
% Média ao Ano

Taxa Real
% ao Ano

3,40

1,60

+1,77

1,12

2,04

-0,90

2002

1,67

2004

1,35

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3,20

4,96

2,48
3,34
3,34

-0,79
-1,93
-0,14

2,52

+2,38

2,08

-0,02

+2,10

0,25

1,44

5,05
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,26
0,51
1,10
1,91
2,28
0,54
0,25

taxa básica de juros no intervalo de 2,75% a 3%. Mas
alertamos que os riscos de

4,11
2,81
3,06
1,76
1,51
0,65
0,64
2,05
2,10
1,92

+0,90
-2,49
-1,17
-2,73
-1,48
-1,24
-0,40
-0,38
-1,51
-0,98
-

2,26

+0,02

7,12

-6,41

1,40

-0,75

Fonte: FMI/LCA Consultores
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

um aperto maior das condições monetárias nos EUA
continuam relevantes”.
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Juros reais: Brasil é campeão e retoma
a liderança do ranking mundial
RANKING MUNDIAL DE JUROS REAIS

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada
para os próximos 12 meses (EX ANTE)

Com a nova taxa de juros Selic aumentada para
12,75% a partir de 05 de
maio, os juros reais praticados no Brasil, ou seja,
descontada a inflação atingiram 6,69% ao ano.
Desta forma, o Brasil retomou a liderança do ranking
mundial de juros reais, segundo levantamento compilado pelo MoneYou e pela
Infinity Asset Management.
Cabe destacar que a maior
parte dos países praticam
taxas de juros reais negativas.

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

Considerando os juros
nominais (sem descontar
a inflação), a taxa brasileira
recuou para a quarta posição, atrás de Argentina,
Rússia e Turquia.
“Pretender solucionar
a crise brasileira com remédios prescritos para o
único fim de estabilidade,
como se fôssemos uma
terra exausta e um povo
cansado, necessitados de
equilibrar as poucas forças
que ainda nos restassem é
semelhante, malgrado as
deformações que acarretam todas as analogias, ao
intento de se tratarem as
crises da puberdade com
Fonte: MoneYou/Infinity Asset Management

medicamentos destinados
a mitigar a senectude”.
Juscelino Kubitschek
de Oliveira
O Brasil chegará em
2023 com um PIB per capita
10% abaixo do que foi atingido em 2013, desemprego em
dois dígitos e uma inflação
elevada que piora expressivamente a vida dos seus
cidadãos, principalmente os
de menor renda. Trata-se de
uma combinação explosiva
e, à estagflação vigente, não
se verificam propostas capazes de revertê-la de forma
permanente. Aliás, hoje no
país pouco se discute economia, quase sempre ficando o
debate restrito às questões
meramente de tesouraria,
conjunturais – também politizadas e ideologizadas.

Paira sobre o país e já por
quase quatro décadas seguidas, uma economia estagnada que perdeu a capacidade
de crescimento acelerado,
o crescimento do emprego
formal, os ganhos do emprego formal, os ganhos de integração na economia internacional, taxas de investimento
altas, e industrialização.

Segundo o IpeaData, a
Agropecuária que já chegou
a representar 25,81% do
total da economia brasileira
em 1952 alcançou, em 2021,
uma participação de 8,09%
na formação do PIB brasileiro. Desde que iniciou a série
histórica em 1947, o menor nível ocorreu em 2010,
quando atingiu 4,84%.
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RANKING MUNDIAL
DE TAXAS DE JUROS
NOMINAIS
01

Argentina

47,00%

03

Turquia

14,00%

02
04
05
06
07
08
09
10
11

Rússia
Brasil
Chile

México

Colômbia
Índia

Hungria

14,00%
12,75%
7,00%
6,50%
6,00%
5,40%
5,40%

República Checa 5,00%
Polônia

4,50%

12

China

4,35%

14

Indonésia

3,50%

13
15
16

África do Sul
Filipinas
Malásia

17

Coreia do Sul

19

Reino Unido

18
20
21
22

Nova Zelândia
Taiwan

Canadá

Tailândia

23

Hong Kong

25

Cingapura

24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Estados Unidos
Israel

Austrália
Suécia

Alemanha
Áustria
Bélgica

Espanha
França
Grécia

Holanda
Itália

Portugal

4,25%
2,00%
1,75%
1,50%
1,50%
0,75%
1,38%
1,00%
0,93%
0,75%
0,50%
0,36%
0,35%
0,35%
0,25%
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Japão:

-0,10%

Suíça:

-0,75%

Dinamarca:

-0,60%

05.05.2022
Fonte: MoneYou/Infinity Asset
Management

Relativamente à Indústria Total, que já chegou a
ter uma participação de
47,97% (1985), o setor teve,
em 2021, uma participação
de 22,15% do PIB. Esta significativa perda tem a sua
justificativa: a Indústria de
Transformação, que já chegou a representar 34,66%
do PIB (maior índice da
série histórica iniciada em
1947) viu a sua participação
no PIB reduzir-se para menos de 1/3, alcançado tão-somente 11,33% em 2021
– resultado este considerado
o segundo pior desempenho
da série histórica.
Já o Setor de Serviços
contribuiu, em 2021, com
69,75% da formação do PIB
brasileiro - inferior ao recorde
obtido em 2017, de 73,54%.
O Brasil está acometido
de uma doença que intitulo
de “síndrome do raquitismo econômico” – devido ao
declínio dos níveis de sua
produtividade e pela estagnação da atividade econômica, principalmente quando
comparado com as médias
positivas alcançadas pela
economia global. A constatação é que desaprendemos
a crescer, e a nossa máquina
propulsora do crescimento
econômico vigoroso e contínuo enferrujou-se ou está
quebrada. País cuja economia não cresce está condenado ao ananismo, ao atraso
e ao empobrecimento. Isso
potencializa tensões e perspectivas sociais explosivas
- podendo colocar em risco
as instituições e a ainda incipiente democracia brasileira.
É indispensável ao País
recuperar a sua capacidade
de planejamento estratégico
de longo prazo, que entendo,

deve ter, como fundamento
básico, a transformação em
Nação Desenvolvida, Justa e
Próspera. É preciso sintonizá-lo com as rápidas e importantes transformações por que
passa a economia internacional, a sua estrutura produtiva
e as novas dimensões trazidas
por novos e potenciais mercados, como seriam os casos da
China e Índia, além de outros.
Para isso ocorrer, é preciso formar uma “intelligentsia” nacional com o objetivo
de se definir que, para essa
transformação rumo ao desenvolvimento, será exigida,
como a primeira de todas as
metas, a do crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável.
Nesse sentido, ganha relevância e requer ênfase especial as prioritárias questões
da produtividade, da inovação tecnológica, da qualidade e competitividade, da reforma tributária, da eficácia
e melhoria da educação em
todos os seus níveis.
Não basta apenas crescer.
É necessário que o crescimento da nossa economia supere
a média mundial e possa se
compatibilizar com o nível de
expansão das economias dos
países emergentes

Um equívoco que permeia a discussão econômica
no país diz respeito à crença
de que a estabilidade econômica é condição prévia
à retomada do desenvolvimento do País. Primeiro a
estabilidade, só depois o desenvolvimento. Sendo assim,
as políticas de estabilização
assumem um caráter de
primazia absoluta, subordinando e sufocando todas as
outras políticas. Apequena-se a política econômica,
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amesquinham-se os objetivos para a economia do
País. E já lá se vão algumas
décadas de busca inglória da
miragem da estabilidade.

Evidentemente, ninguém,
em sã consciência, há de negar a necessidade de as economias nacionais ostentarem
bons e saudáveis fundamentos macroeconômicos. O caminho da estabilidade deve
ser concebido e implementado, no bojo de uma política de
desenvolvimento para o País.
A estabilidade não precede o
desenvolvimento; ao contrário, é a estratégia de desenvolvimento do País que deve,
simultaneamente, orientar e
contextualizar as opções da
política macroeconômica. Até
porque, ao contrário do que
se costuma propagar, os caminhos possíveis para se alcançar a estabilidade econômica
são vários.

Outro desses equívocos é
imaginar que apenas o ajuste
fiscal e algumas reformas –
como a previdenciária - também devem ser considerados
como condições prévias à retomada do desenvolvimento.
Da mesma forma colocada
em relação à estabilidade
econômica, deve-se privilegiar – concomitantemente - a
expansão econômica que produzirá ganhos generalizados
e, em especial, aumentos da
arrecadação tributária. Cabe
destacar que, quando um denominador é baixo, todos os
numeradores podem ser considerados altos – o que se aplica efetivamente no tocante à
questão das receitas e despesas públicas. Quando há declínio da atividade econômica,
como ocorreu nos anos mais
recentes – a produção nacional não cresce – os lucros se
transformam em prejuízos
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BRASIL – PIB PER CAPITA

BRASIL – TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB – 1901 – 2021- EM %

para empresas e, com isso,
não há como gerar Imposto
de Renda e outras receitas.

Faço um alerta: se não
voltarmos a crescer, as nossas dificuldades só vão se
agravar e as soluções, para
os nossos principais problemas, estarão cada vez mais
distantes. Mesmo já detendo, por exemplo, a mais

elevada carga tributária de
nossa história, ela continuará se expandindo, assim
como a dívida pública, que
poderá nos direcionar a
uma situação explosiva. E os
recursos para investimentos em geral ficarão, também, sempre mais escassos
O Brasil precisa se reconciliar com o crescimen-

to econômico vigoroso,
consistente, contínuo, sustentável e eleger o desenvolvimento como a nossa
meta prioritária número 1!

O crescimento econômico vigoroso deve deixar de
ser apenas uma casualidade,
uma questão episódica, uma
efemeridade, um acontecimento meramente fortuito

para se transformar, efetivamente, na grande meta econômica nacional, permeando
a convolação do País em uma
economia madura e desenvolvida. Nesta direção, já tivemos antes, vários exemplos
de sucesso e que poderiam
nos servir de inspiração,
como foi o caso do Plano de
Metas, implementado durante o Governo JK.
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Alta na taxa Selic foi considerada
excessiva pela CNI
Para a indústria, a taxa de 11,75% ao ano já era suficiente para reduzir a
inflação e a decisão do Banco Central, de elevar novamente a taxa básica
de juros, piora expectativas sobre crescimento da economia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou equivocada a decisão do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central, do dia 4 de maio
último, de manter o ritmo
de aumento da taxa básica
de juros (Selic) em 1 ponto
percentual.

Desde março de 2021,
a taxa básica de juros tem
sido elevada pela autoridade monetária, acumulando
mais de 10 pontos percentuais no período. Para a CNI, a
taxa anterior, de 11,75%, já
era suficiente para garantir

uma trajetória de queda da
inflação nos próximos meses,
uma vez que a alta leva tempo para restringir a atividade
e, consequentemente, segurar a alta dos preços.

“Este novo aumento da
taxa de juros deve comprometer ainda mais a atividade econômica, que já dá
claros sinais de fraqueza.
Para a indústria, a intensificação do ritmo de aperto da
política monetária piora as
expectativas para o crescimento econômico em 2022,
com efeitos adversos sobre
a produção, o consumo e o

emprego”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga
de Andrade.

O índice de atividade
IBC-Br, calculado pelo Banco
Central, de fevereiro, de 2022
está 0,4% abaixo do índice de
dezembro de 2021, apontando estagnação da economia.
A CNI avalia que a expectativa de inflação cadente e a
trajetória incerta de recuperação da atividade econômica demandam uma política
monetária mais moderada e
atenta aos desafios de crescimento no curto prazo
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Alta da Selic: Inflação
segue persistente e nível
de incertezas alto

O COPOM subiu a taxa
básica de juros brasileira
para 12,75%, um aumento
de 1 ponto percentual em
relação ao patamar anterior. Na visão de Paloma
Brum – analista de investimentos da Toro, “o ajuste
é positivo, em linha com a
expectativa predominante
no mercado, o que tende
a manter as expectativas
de inflação no Brasil bem
ancoradas a longo prazo,
servindo de base para a
tomada de decisão dos
agentes econômicos, especialmente no que tange
aos investimentos. Mais
do que isso, também avalio como positiva a visão

trazida no Comunicado
de provável continuidade
do ciclo de alta da SELIC
na próxima reunião (em
junho), ainda que o Comitê espere um aumento de
menor magnitude do que o
realizado hoje, justamente
visando a ancoragem das
expectativas, dados os riscos sob avaliação”.

De acordo com Paloma, “para os membros do
Comitê, o nível de incertezas encontra-se acima do
usual, tendo demonstrado
preocupação,
principalmente, com os efeitos na
oferta global decorrentes

da guerra entre Rússia e
Ucrânia e da política de
lockdowns na China. Enquanto, aqui no Brasil, a
questão fiscal continua no
radar e a inflação ao consumidor segue persistente, de forma dispersa, tanto em itens mais voláteis,
como alimentos e energia,
como naqueles menos voláteis, o que aponta para
um IPCA acima da meta,
chegando a 7,3% neste ano
e a 3,4% em 2023.

Por outro lado, uma
descompressão da inflação pode vir de uma reversão parcial nos preços
das commodities mundiais
e de uma desaceleração
da atividade econômica
acima do esperado, o que,
ao mesmo tempo, demanda cautela na avaliação de
riscos por parte dos dirigentes do Banco Central
no Brasil”.
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ANEXO:

U.S. Inflation Rate History
and Forecast
The best way to compare inflation rates is to use the end-of-year consumer price index (CPI), which creates an
image of a specific point in time.
The table below compares the inflation rate (December end-of-year) with the fed funds rate, the phase of the
business cycle, and the significant events influencing inflation. A more detailed forecast is in the U.S. Economic
Outlook.
Year

Inflation Rate YOY5

Fed Funds Rate*6

Business Cycle (GDP Growth)78

1951

6.0%

NA

Expansion (8.0%)

1952
1953

0.8%
0.7%

NA
NA

Expansion (4.1%)
July peak (4.7%)

1954

-0.7%

1.25%

May trough (-0.6%)

1956

3.0%

3.00%

Expansion (2.1%)

1955
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

0.4%
2.9%
1.8%
1.7%
1.4%
0.7%
1.3%
1.6%

2.50%
3.00%

April trough (-0.7%)

2.00%

April peak (2.6%)

4.00%

Feb. trough (2.6%)

3.5%

Expansion (4.4%)

4.25%

Expansion (6.5%)

3.00%

3.5%

5.50%

4.7%
6.2%
5.6%
3.3%
3.4%
8.7%

12.3%
6.9%

Expansion (6.9%)

2.25%

3.75%

3.0%

Aug. peak (2.1%)

2.50%

1.0%
1.9%

Expansion (7.1%)

4.50%
6.00%
9.00%

Expansion (6.1%)

Expansion (4.9%)

Expansion (3.3%)

Wage-price controls

Nov. peak (5.6%)

Contraction (-0.5%)

4.75%

March trough (-0.2%)

4.9%

4.75%

Expansion (5.4%)

1978

9.0%

10.00%

Expansion (5.5%)

12.5%

18.00%

1979

13.3%

1981

8.9%

1980

12.00%
12.00%

Moon landing

Nixon took office

Expansion (5.3%)

6.50%

JFK’s deficit spending ended recession

Dec. peak (3.1%)

1976

6.7%

Fed raised rates

Recession

Vietnam War

Expansion (2.7%)

				
1977

Recession ended

Expansion (6.6%)

5.75%
8.00%

Recession

LBJ Medicare, Medicaid

Nov. trough (0.2%)

9.00%

Eisenhower ended Korean War

Dow returned to 1929 high

Expansion (5.8%)

5.00%
5.00%

Events Affecting Inflation9

Recession

Stagflation

End of gold standard
Watergate

Stop-gap monetary policy confused businesses
and kept prices high

Expansion (4.6%)

Expansion (3.2%)
Jan. peak (-0.3%)

July trough (2.5%)

Recession

Reagan tax cut

EDIÇÃO 304

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

D E B AT E E C O N Ô M I C O

Year

Inflation Rate YOY5

Fed Funds Rate*6

Business Cycle (GDP Growth)78

1982

3.8%

8.50%

November (-1.8%)

1984

3.9%

8.25%

Expansion (7.2%)

1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3.8%
3.8%
1.1%
4.4%
4.4%
4.6%
6.1%
3.1%
2.9%
2.7%
2.7%
2.5%
3.3%
1.7%
1.6%
2.7%
3.4%
1.6%
2.4%
1.9%
3.3%
3.4%
2.5%
4.1%
0.1%
2.7%
1.5%
3.0%
1.7%
1.5%
0.8%
0.7%
2.1%
2.1%
1.9%
2.3%
1.4%
7.0%

9.25%
7.75%
6.00%
6.75%
9.75%
8.25%
7.00%

Expansion (4.6%)
Expansion (4.2%)

Fed raised rates

Expansion (3.7%)
July peak (1.9%)

3.00%

Expansion (2.8%)

5.50%
5.25%
5.50%
4.75%
5.50%
6.50%

Expansion (3.5%)
Expansion (4.0%)
Expansion (2.7%)

4.25%

Expansion (4.8%)
Expansion (4.1%)
Expansion (1.7%)
Expansion (3.8%)

0.25%
0.50%
0.75%
1.50%
2.50%
1.75%
0.25%
0.25%

Glass-Steagall repealed
Tech bubble burst

Bush tax cut, 9/11 attacks

War on Terror
JGTRRA

Bank crisis

Expansion (2.6%)

0.25%

Fed raised rates

Dec peak (1.9%)

Expansion (2.9%)

0.25%
0.25%

Balanced Budget Act

Katrina, Bankruptcy Act

Contraction (-0.1%)

0.25%

NAFTA drafted

Expansion (3.5%)

0.25%
0.25%

Fed lowered rates

LTCM crisis

Expansion (2.9%)

5.25%

Recession

Expansion (4.5%)

Expansion (4.4%)

1.00%
4.25%

S&L Crisis

Welfare reform

March peak, Nov. trough (1.0%)

2.25%

Black Monday crash

Expansion (3.8%)

1.75%
1.25%

Military spending

Expansion (4.2%)

Mar trough (-0.1%)

5.50%

Recession ended

Tax cut

4.00%
3.00%

Events Affecting Inflation9

Expansion (3.5%)
Expansion (3.5%)

June trough (-2.5%)
Expansion (1.6%)
Expansion (2.2%)

Financial crisis
ARRA

ACA, Dodd-Frank Act
Debt ceiling crisis

Expansion (1.8%)

Government shutdown. Sequestration

Expansion (3.1%)

Deflation in oil and gas prices

Expansion (2.5%)
Expansion (1.7%)
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QE ends

Expansion (2.3%)
Expansion (3.0%)
Expansion (2.2%)

Contraction (-3.4%)
Expansion (5.9%)

COVID-19
COVID-19

*Top of the range for the targeted fed funds rate.
Fonte: Kimberly Amadeo - US Inflation Rate by Year From 1929 to 2023
How Bad Is Inflation? Past, Present, Future.
++++The U.S. National Archives and Records Administration
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JK: “O pecado mais feio, o que mais
amesquinha, é o da ingratidão”

“Alegria maior não me poderia
ser dada do que esta de me encontrar
aqui no dia de hoje, nesta reunião de
amigos, em torno desta mesa mineira,
a festejar os sessenta anos de nossa
bem-amada capital.

O que torna, a meu ver, mais do
que outro sentimento qualquer, identificável a dignidade da pessoa humana é a constatação da existência nas
criaturas de um sentimento inspirado
no reconhecimento de favores, de atos

de benemerência ou de amor de que
fomos objeto. Não temer, não se diminuir, mas rejubilar- se e enaltecer-se
com a lembrança de mercês recebidas, eis a indicação de nobreza de
uma alma. O pecado mais feio, o que
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mais amesquinha, é o da ingratidão.
Este — não o tenho na consciência.
Que me seja, pois, permitido dizer
a esta cidade — no dia dos seus verdes sessenta anos — o quanto lhe sou
obrigado.
Não me teria sido possível falar-vos esta noite, na qualidade e com as
responsabilidades de chefe da nação,
se não se tivessem aberto, em dia longínquo, as portas e os corações desta
nossa jovem capital para um certo e
pobre menino que, nas fronteiras da
adolescência, aqui aportou, vindo de
Diamantina, para a ambiciosa conquista de um lugar ao sol.
Em Belo Horizonte, desarmado e
só, enfrentei a pobreza e a inexperiência; aqui me empenhei nas primeiras
lutas pela subsistência; aqui tomou
forma a minha vida e se possibilitou
a minha carreira; aqui estabeleci as
raízes de alguns dos meus afetos mais
sólidos; aqui aprendi muitas coisas, e
a primeira de todas elas, que é a crença no Brasil. Devo a Belo Horizonte,
em grande parte, a minha convicção
inabalável, a minha certeza no futuro
do Brasil, na possibilidade de se fazer
deste nosso país um dos maiores e
mais vigorosos países do mundo.
O viajante pouco mais que menino, deslumbrado e curioso, que aqui
chegou sem amparo há quase qua-
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renta anos e que é o mesmo homem
maduro que vos fala neste instante,
e a quem os desígnios da Providência elevaram à presidência da República, este, além do muito mais, que
não tem conta, deve à nossa bela e
próspera capital a lição, a graça admirável e histórica de ter assistido ao
processo do acelerado crescimento
de uma cidade.
Quem visita, pela primeira vez,
Belo Horizonte se surpreendente com
o milagre de seu desenvolvimento em
prazo tão pouco dilatado. Ainda estão vivos alguns dos que assistiram
à instalação do primeiro governo do
nosso Estado, na cidade nova em folha, e eis que já tudo se agigantou e se
avolumou, e, nestas largas avenidas e
ruas, se movem seres que aqui mesmo
abriram os olhos pela primeira vez à
luz deste céu incomparável, e outros
numerosos que vieram de todas as regiões do Brasil e do estrangeiro para
colaborar conosco neste processo
constante, de que não só os mineiros,
mas todos os brasileiros, por tantos
títulos, se orgulham.
Aos que duvidam de nossa pátria, aos que põem reticências à sua
expansão, não há melhor resposta do
que esta: de um sítio deserto e inóspito, em seis décadas, fez-se a metrópole moderna e estuante de vida, que
agora vemos — grande empório dos
sertões, com a sua pujante indústria
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a criar novas fontes de riqueza, seu
diligente comércio a estender tentáculos por todas as direções, sua vida
universitária, tão rica, a semear e a
colher, em todos os campos da cultura — cidade admirável, para cujo florescimento se diria que o homem de
estudos, o artista, o chefe de empresa,
o trabalhador, em nobre emulação,
se empenham desveladamente, cada
qual porfiando em lhe dar o melhor
do que têm, para fazê-la mais sua.
Em meio aos árduos trabalhos e
penas por que tenho passado na vida
pública, alivia-me, como um lenitivo,
o pensamento de que, ombro a ombro convosco, pude esforçar-me, pude
fazer algo por esta jovem metrópole.
Procurando, como prefeito, continuar
a obra dos meus ilustres antecessores,
alguns dos quais tenho a satisfação de
ver aqui presentes, não me poupei esforços para torná-la mais bela, a fim
de que mais vos pudésseis orgulhar
do seu nome, e mais confortável, a fim
de que assegurasse aos seus operosos
habitantes as comodidades que são a
justa remuneração do esforço humano. Vi, com júbilo, que, mercê desse
admirável espírito de continuidade,
que é apanágio dos homens de Minas,
os que me sucederam também não
cessaram de engrandecê-la, não cessaram de acumulá-la de novos atrativos e de novos benefícios.
Como governador, diligenciei por
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que se multiplicassem as suas indústrias, suscitando novos e arrojados
empreendimentos, como a Mannessmann (atual Vallourec Tubos), e
pondo à disposição dos homens de
empresa centenas de milhares de quilowatts de que necessitavam para as
suas iniciativas. Ligações rodoviárias
essenciais se abriram para permitir a
expansão do grande centro fabril, do
grande núcleo comercial que se criava no coração mesmo de Minas.
Finalmente, alçado à suprema magistratura da nação, não me dei por
quite, não me senti desobrigado para
com Belo Horizonte. Faltava completar a sua integração no poderoso
triângulo industrial, do Centro-Sul do
País, eixo em torno do qual gira o melhor da produção brasileira. Acelerei
a construção da nova rodovia que nos
dá acesso ao Rio, pude inaugurá-la, ao
término do meu primeiro ano de governo, e mandei atacar celeremente
o grande caminho de São Paulo — a
rodovia Fernão Dias — sem me descuidar de outra estrada de capital importância — a que vos liga a Vitória. Esses
esforços, no setor rodoviário, terão
como remate a ligação desta cidade
com Brasília, e sabeis o que significa,
para Belo Horizonte, estar a meio caminho de Brasília ao Rio, a meio caminho de Brasília a São Paulo, a meio
caminho de Brasília a Vitória, a meio
caminho de Brasília a Salvador.
Mas, como sabeis, não tenho cuidado só de estradas. Outros aspectos
da economia mineira ocupam, por
igual, a minha atenção e o meu esforço. Dentro em pouco, graças à cooperação do Governo Federal com a
administração mineira, o potencial
de Três Marias será trazido às vossas
portas; 520.000 quilowatts estarão a
serviço do Centro e do Norte de Minas,
a estimular novas indústrias. Quero
anunciar-vos, a esse propósito, que
Minas Gerais não ficará à margem da
indústria automobilística. Dependendo apenas de entendimentos complementares, com relação a exigências
legais e financeiras, o projeto dá Sim-

ca poderá ser posto em execução dentro em breve. E fabricareis também
automóveis, participareis também
dessa indústria de tamanha repercussão em nossa economia.
Com essas realizações, com o
apoio que o meu governo vem dando
à execução do programa elétrico regional a cargo da Cemig; com a criação da Usiminas, em colaboração com
o governo do Estado; com as obras
do reforço ao abastecimento d'água
de Belo Horizonte, que estarão prontas dentro de dois anos e suprirão as
necessidades de sua população até
quando atinja dois milhões de habitantes; com a solicitude com que
vem o meu governo cooperando com
o honrado e esclarecido governo Bias
Fortes – incansável na defesa dos interesses de Minas — creio que posso dizer, nesta assembleia, de família, que
continuo fiel a Belo Horizonte, que
continuo a dar-lhe o melhor da minha
energia, o melhor da minha simpatia,
o melhor da minha devoção.
Convosco estarei sempre a pelejar
para que esta cidade, já grande, já poderosa, conheça dias ainda de maior
esplendor e riqueza.
Na vossa ambição de progresso,
na vossa lição de pioneirismo, na desmedida audácia daqueles que criavam esta cidade, o Brasil está-se inspirando para edificar Brasília.
Se nós mineiros fizemos, construímos em tempo mínimo Belo Horizonte
— por que do esforço, da tenacidade
do Brasil inteiro não poderá nascer
Brasília?
Ufano-me de que tenha cabido a
um homem desta região a oportunidade de concretizar esta velha aspiração pioneira, da mudança da capital
para o seu lugar exato, que significa
uma acertada medida de defesa do
Brasil, de posse integral do Brasil, de
conquista efetiva de uma das zonas
mais admiráveis e fecundas de nosso
imenso território.
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A ideia de Belo Horizonte teve os
seus inimigos, os seus detratores, os
seus velhos do Restelo a protestar contra a ousadia, que tão temerária lhes
parecia. Que é feito deles, que é feito
dos argumentos especiosos, das observações maliciosas tendentes a desencorajar a fundação de nossa cidade?
Amanhã, todos os que se erguem contra a nova capital da República também serão confundidos, emudecerão
em face da pujante realidade. Não há
obra fecunda que não conheça o combate, a negação, o repúdio dos que preferem assistir aos fracassos do esforço
alheio a assumir o dever de trabalhar,
de lutar pelo bem comum.
Prometo neste dia de hoje — e
mais uma vez o faço — não esmorecer, não me deixar envolver pela onda
de desânimos com que uns poucos
procuram em vão destruir-me o ânimo. Prometo pelo Brasil, pelas gerações de amanhã, prometo pelo amor
jamais desmentido que vos tenho,
Belo Horizonte, que nada me fará
diminuir o ritmo deste trabalho que
estamos executando e que trará consequências benéficas imensas a nós
todos, à nossa pátria. O meu programa realista de metas será cumprido
até o fim e já está avançando a sua realização, para melancolia dos céticos,
mas para o júbilo dos homens de boa
vontade e de boa-fé.
Já sofri e já trabalhei demais para
desistir dos meus propósitos de proporcionar ao nosso país a sua recuperação e ativar o surto, infelizmente
retardado, de seu progresso. Vereis
que, com o tempo, muitas coisas serão
aclaradas e serão melhor compreendidas. Trabalhar pelo Brasil recompensa. Sou um homem de fé e homem
de fé o serei até à morte, aconteça o
que acontecer, por mais que conjurem
e se congreguem as forças negativas,
que estamos acuando e perseguindo
com destemor e simplicidade, movidos pelo amor à nossa terra.
Aqui vejo os cidadãos mais conspícuos de Minas Gerais, a começar pelo
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meu leal amigo o Governador Bias Fortes; aqui estão os dignitários da nossa
Igreja, o Prefeito Celso Melo Azevedo,
os representantes dos diversos partidos,
da Justiça e de todas as classes; mas
não contemplo apenas os que estão
fisicamente presentes, pois para mim
presentes estão também, em espírito,
todos os que criaram Belo Horizonte
— os homens de Estado que puseram
em prática a ideia, os que fizeram o seu
moderno traçado, modelando a fisionomia urbana, e os humildes que colaboraram com o seu trabalho anônimo
para erguer tudo que aí está.
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As grandes cidades são obras de
Deus. O esforço benemérito do homem
que constrói é presidido pela vontade
divina. Não há grande cidade que não
obedeça a uma inspiração que vem do
Alto. Nosso desenvolvimento é uma
bênção divina. Disto não nos devemos
esquecer. Como as árvores, as culturas
nos campos, as cidades crescem vivificadas e aquecidas pelo sol do Eterno.
Que Deus proteja e vele por esta minha cidade — bem minha, permiti-me
que vos diga — porque me acolheu e
me amparou sempre, bem minha pelo
amor que lhe dedico.”

Discurso proferido no dia 12
de dezembro de 1957, durante
as comemorações do sexagésimo
aniversário de fundação de Belo
Horizonte – Texto extraído da
Coletânea de 3 livros intitulada
“Juscelino Kubitschek: Profeta
do Desenvolvimento – Exemplos
e Lições ao Brasil do Século
XXI”, de autoria de Carlos
Alberto Teixeira de Oliveira e
lançada em junho de 2019 por
MercadoComum – Publicação
Nacional de Economia, Finanças
e Negócios – Há 29 Anos
Formando Opiniões.

JUSCELINO KUBITSCHEK
Profeta do Desenvolvimento:

Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI
A Coletânea contém, no conjunto, 2.336 páginas
e compõe-se de três edições impressas distintas:

•
•
•
•
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Volume I – PROFETA DO DESENVOLVIMENTO
Volume II – O DESENVOLVIMENTO EM 1º LUGAR - A Construção de uma Nação Próspera e Justa
Volume III – MENSAGEIRO DA ESPERANÇA - Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI
Coletânea de 250 discursos proferidos no exercício do mandato da Presidência da República – 1956 a 1960.

Mais informações: MercadoComum – 31 3281-6474 / revistamc@uol..com.br
Acesse: mercadocomum.com
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Promessa de Bolsonaro e Lula de recriar
ministério cobrado pela indústria: mais
uma derrota para Paulo Guedes

Na busca do apoio dos empresários descontentes com a política industrial e com a redução das tarifas
de importação, o presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu recriar ainda
este ano o Ministério da Indústria e
Comércio Exterior, extinto e anexado
ao superministério da Economia no
início do seu governo.

Rival de Bolsonaro na corrida
presidencial deste ano e liderando as
pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também já deu sinais
de que, se eleito, pode desmembrar
o Ministério da Economia e repetir o
que fez no seu primeiro mandato, em
2003, quando nomeou um empresário
para o comando de um novo ministério do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior. O empresário Luiz
Fernando Furlan foi o primeiro ministro da pasta e tinha uma relação próxima com Lula para levar diretamente
ao presidente as demandas do setor.
Os empresários que pediram ao
presidente a recriação do ministério reclamam agora que não há essa
interlocução direta e que a pasta de
Guedes é muito grande, o que na ava-

liação deles acaba deixando os assuntos da indústria e comércio exterior
em segundo plano.

“O presidente Bolsonaro foi sensível à nossa demanda. Depois da pandemia e da guerra na Ucrânia, há uma
necessidade de fortalecer a indústria”,
disse ao Estadão o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais,
Flávio Roscoe. “Na hora que concentra muita coisa no ministério, que já
é grande, a indústria acaba virando
um apêndice”, disse ele, ressaltando
que não é uma insatisfação especificamente com Guedes, mas ponderou que
no seu ministério há uma visão financista de um conjunto de economistas
liberais que “às vezes não fazem uma
relação de custo e benefício de toda a
sociedade”.
Para o empresário, o Brasil não
pode estabelecer uma política industrial sem ter um ministério da indústria e do comércio exterior. Ele disse
que vê com preocupação as últimas
medidas tomadas pelo governo, como
a redução de alíquotas de importação, o que favorece a competição de
produtos estrangeiros.

CENTRÃO
Em evento da FIEMG em Minas,
segundo maior colégio eleitoral e que
não contou com a presença do ministro da Economia Paulo Guedes e que,
contou com parte da bancada mineira, Bolsonaro se comprometeu a recriar a pasta ainda este ano. Por trás
dessa pressão, há também a cobiça
das lideranças do Centrão em abocanhar o comando de mais ministérios
e as eleições deste ano.

A formalização da aliança de Lula
com o ex-prefeito de Belo Horizonte
Alexandre Kalil (PSD), que vai concorrer ao governo do Estado, acendeu o sinal amarelo no Palácio do
Planalto.
Desde o início do governo, Guedes
foi alvo de fogo amigo de aliados do
presidente de olho em nacos do seu
superministério, que chegou a ter
cinco áreas: Fazenda, Planejamento,
Indústria e Comércio Exterior, Previdência e Trabalho. As duas últimas já
foram desmembradas.
Fonte: O Estado de S. Paulo – 28.05.2022
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Brasileiros percebem escalada dos preços
e acham que inflação ainda vai piorar
A maioria dos brasileiros pode
até não entender detalhes técnicos de
como funciona a economia, mas sabe
bem, e sente no bolso, os efeitos dela,
quando algo vai mal como nesses
tempos de desemprego, desvalorização salarial e inflação nas alturas, levada principalmente pela carestia de
alimentos e dos combustíveis.

Pesquisa Ipespe divulgada no dia
27 de maio último, mostra que 71%
da população tem percepção clara de
que os preços dos produtos aumentaram muito nos últimos meses e 24%
acham que os preços “aumentaram”.
Por outro lado, 62% dos entrevistados consideram que a economia brasileira está no caminho errado.

Um universo de famílias que ficaram mais pobres, endividadas e vivendo situação de insegurança alimentar,
sem dinheiro suficiente para comprar
a quantidade de comida necessária,
acha que a situação vai ficar ainda
pior: 45% acreditam que os preços
vão “aumentar muito” nos próximos
meses enquanto 19% avaliam que a
inflação vai “aumentar”, segundo a
pesquisa realizada entre os dias 23 e
25 de maio e que ouviu 1000 pessoas.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva tem falado sempre na necessidade de o país debelar a inflação,
que penaliza toda a sociedade brasileiras e afeta mais fortemente os mais
pobres. Ele defende também a criação
de políticas públicas para reinserção
da parcela mais pobre no orçamento
como um dos caminhos para fazer a
economia girar.

“Controlar a inflação é uma obrigação para garantir ao povo trabalhador o seu poder de compra, para que
as pessoas não tenham que piorar a
qualidade da sua comida a cada dia.

Eu tenho visto muita gente na televisão dizer, na televisão dizendo: hoje
eu fui no supermercado, eu comprei
menos, eu diminuí a minha compra,
eu trazia um carrinho cheio agora estou trazendo meio carrinho. Eu comprava carne, eu comprava um quilo
de carne por semana, hoje eu compro
um quilo de carne por mês. No nosso governo a gente não só aumentou
muito o Pronaf como a gente tinha
programa de garantir a compra do
alimento para que o alimento chegasse barato na mesa do povo”.

Lula destaca também a importância da valorização do salário mínimo
e dos reajustes salariais acima da

inflação, para que o trabalhador não
perca poder de compra. Ele lembra
que em sua gestão o governo conseguiu manter a meta de inflação em
4,5% e os salários eram reajustados,
em sua maioria, acima da inflação.

“Quando eu era presidente, 90%
dos acordos salariais feitos pelas categorias organizadas tinham aumento real, acima da inflação. Hoje quase
ninguém tem aumento real acima da
inflação. Então, caiu o poder aquisitivo, aumenta o preço da comida, aumenta a inflação que e o que acontece? O povo pobre tem inflação maior
e o povo pobre sofre mais”, disse recentemente.
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Lula: Privatização não resolve o
problema do país, tem que gerar
emprego e melhorar salários

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva criticou, no dia 24 de maio último,
a ideia do governo de vender estatais
importantes para a soberania do Brasil,
como Petrobras e Eletrobras, e afirmou
que a solução para os problemas do país
não virá da venda do patrimônio público, mas do crescimento econômico.

“A privatização não resolve o problema. O que resolve o problema é
crescimento econômico, é geração de
emprego, é melhorar o salário mínimo,
é melhorar a vida do povo trabalhador,
é cuidar da educação, é investir mais no
nosso jovem, criar mais oportunidade
de emprego. É isso que o povo está precisando”, afirmou em entrevista ao vivo
à rádio Mais Brasil News.

De acordo com Lula, a venda da
Eletrobras impedirá a execução de
programas sociais, como o Luz para
Todos, que investiu R$ 20 bilhões
para levar energia elétrica a um universo de 16 milhões de pessoas que
viviam na escuridão em pleno século
21. “Ele (o presidente Jair Bolsonaro) só pensa em vender. Vender a BR,
vender a Petrobras, vender gasodutos, vender a Eletrobras. Se vender a
Eletrobras, acabou o Luz para Todos”.

Lula refutou a tese de que a venda
da Petrobras trará competição de mercado para reduzir os preços e lembrou
que experiências recentes, como a venda da BR Distribuidora, mostram que o
que acontece é exatamente o contrário.

“Ontem vi um debate num canal
de televisão, um cidadão defendendo
a privatização da Petrobras, com o argumento de que, com a privatização,
outras empresas viriam explorar petróleo aqui no Brasil e que, portanto,
o petróleo iria ficar mais barato, a
gasolina iria ficar mais barata. Vamos
ver o que aconteceu. Eles diziam que
a gasolina ia ficar mais barata e, por
essa razão, privatizaram a BR. Então,
nós tínhamos uma grande empresa distribuidora de petróleo, que é a
BR. Essa empresa foi esquartejada,
foi privatizada e hoje nós temos mais
de 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, sem pagar
imposto e cobrando a preço de dólar
aqui no Brasil”.
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Lula: Parem de tentar privatizar nossas
empresas públicas. Quem se meter a
comprar a Petrobras vai ter que conversar
conosco depois da eleição
Em conversa com movimentos
sociais e partidos políticos, em plenária popular ocorrida em 11 de
maio último em Juiz de Fora (MG), o
ex-presidente Lula voltou a criticar a
política privatista do atual governo e
disse que, em vez de vender empresas públicas que já estão prontas, é
preciso aprender a fazer política
econômica.

“Quero aproveitar esse humanismo reinante nessa sala, esse calor democrático, para dizer ao governo brasileiro e dizer aos empresários: parem
de tentar privatizar nossas empresas
públicas. Quem se meter a comprar
a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Parem de
tentar privatizar a Eletrobras porque,
se não fosse a Eletrobras, não teria o
programa Luz para Todos, que custou
ao povo brasileiro R$ 20 bilhões e só
pôde ser feito porque a empresa era
pública. Parem de privatizar os Correios, não tentem privatizar o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES,
o BNB e o Basa. Aprendam a trabalhar,
aprendam a investir, aprendam a fazer
política econômica, em vez de vender
as coisas que já estão prontas”.
Lula lembrou do desmonte pelo
qual a Petrobras passa e voltou a mencionar a contradição explícita com a
rede de distribuição, com a decisão do
governo de vender a BR, sob argumento de que haveria competição e preços
baixos e, em vez disso, o Brasil contabiliza 392 empresas importando derivados e a gasolina e diesel são os mais
caros do mundo. “O presidente, ao invés de colocar a mão e tentar resolver
o problema, fica trocando o presidente

da Petrobras e o ministro de Minas e
Energia. Na verdade, ele não sabe o
que está fazendo neste país”.
CONSTITUIÇÃO, BÍBLIA
E DIREITOS HUMANOS

Lula voltou a dizer que é preciso
buscar soluções para os problemas
sociais do Brasil e que isso nada mais
é do que cumprir o que determinam a
Constituição, a Bíblia e a Declaração
de Direitos Humanos.
O ex-presidente disse que os governos petistas mostraram que é
possível melhorar a vida das pessoas
e citou como exemplo a valorização
do salário mínimo em 74%, a decisão
de comprar alimento da agricultura
familiar para a merenda escolar e a

inserção de pobres e negros da periferia na universidade.

“Nesse país nunca se levou a sério
a oferta da educação para os de baixo. Somos um país com dívida com a
educação”, disse, acrescentando que
isso é fruto de uma elite escravista,
que nunca levou a sério a educação
do povo humilde e trabalhador.

Lula afirmou que, se as pessoas tiverem uma causa, vão à luta e não param
nunca. “A gente tem uma causa e minha
causa são vocês. Quero que sejam tratados com respeito. O que meus filhos
comem, quero que os filhos de vocês
comam; se eu tenho direito de ter um
carro, todo trabalhador tem direito, se
tenho direito a férias, todos têm, se tenho direito a viajar de avião, todos têm”.
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Lula: Em Juiz de Fora (MG) visita memorial
de Itamar Franco e conversa com reitores
de universidades federais.
Foto: Ricardo Stuckert

No último dia de sua viagem a
Minas Gerais, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva participou, na
manhã do dia 11 de maio último, de
um encontro com reitores das universidades federais, no qual recebeu
um documento com propostas da Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Antes do encontro,
ele visitou o Memorial da República
Presidente Itamar Franco, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Em seu discurso para os dirigentes universitários e estudantes no auditório da UFJF, após ouvir os reitores
se manifestarem sobre a destruição
das federais promovida desde o impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff, em 2016, o ex-presidente
falou sobre a necessidade de ampliar
os investimentos federais na Educação, como foi feito em seu governo, de
2003 a 2010.
“Quando a gente fazia uma reunião, qualquer coisa que você tentava
propor como algo novo, sempre aparecia a palavra gasto tentando mostrar que a gente não podia fazer. Tudo
falta dinheiro, então é preciso que
você utilize a criatividade. Uma coisa
muito importante na minha vida foi
que na primeira reunião de governo
eu disse que a palavra gasto não valia
para educação, era preciso que a gente tentasse recuperar o atraso secular
a que o Brasil tinha sido submetido”,
contou Lula.
Segundo ele, o exemplo gritante
desse atraso está no fato de que o Brasil só foi ter sua primeira universidade em 1920, enquanto outros países
menores da América do Sul tinham as

suas há séculos: o Peru, por exemplo,
desde 1554. Hoje, no entanto, investir
no ensino superior não passa apenas
por financiar e ampliar as universidades, mas também por ampliar a participação delas nas cidades onde ficam
e na sociedade brasileira.

“Nós precisamos desenvolver as
universidades em outras coisas, a universidade não pode ser um centro de
luxo para produzir para ela própria,
ela precisa se abrir para a sociedade.
As pesquisas têm que ser transformadas em produtos industrializados,
para que as pessoas possam produzir.
Não é possível você fazer uma tese
acadêmica extraordinária e guardar
numa gaveta e não transformar aquilo em algo para o bem da humanidade, para o bem do país”, declarou o
ex-presidente.
Para Lula, as mudanças ocorridas
na economia e no mercado de trabalho também precisam ser discutidas

nas universidades brasileiras.

“É preciso discutir um novo emprego. O mundo que nós conhecíamos
desabou, a indústria como nós conhecíamos mudou. Quando eu era presidente de sindicato, nós tínhamos 44
mil trabalhadores na Volkswagen e
fazíamos 1,2 mil carros por dia. Hoje
são 7 mil e produzem 3 mil carros.
Onde foram parar essas pessoas? É
preciso o avanço tecnológico, mas
toda vez que tem um avanço, um
monte de gente fica fora”, ressaltou.
Ele também contou que sua motivação para voltar ao centro da disputa política ao país se deve à destruição
que foi promovida nos últimos anos
de todos os programas e políticas públicas que ajudaram o Brasil a chegar
a ser a sexta economia mundial nos
governos do PT. “Faz 12 anos que eu
deixei o governo e ao invés de avançar
para um padrão Noruega, um padrão
França, o país retrocedeu”, criticou.
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Brasil é o país que mais gasta
com eleições e partidos
País lidera a lista dos países com maiores gastos, além de ser o primeiro
no ranking de despesas por parlamentar

O Brasil é o país que possui o maior
gasto anual de dinheiro público com
campanhas eleitorais e partidos. No total
são gastos mais de U$789 milhões por
ano.] É o que revela um estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br
com dados do IMPA, World Bank e TSE.
O gasto no Brasil é tão grande,
que chega a ser mais que 2.5 vezes o
valor do segundo colocado, o México,
com U$307 milhões por ano.
BRASIL É O 2º PAÍS COM MAIS
PARTIDOS POLÍTICOS

Com um total de 32 partidos políticos, o Brasil é o 2º país que mais possui
partidos. O país fica atrás somente da Índia, que possui um total de 36 partidos.
Os países da América Latina também possuem uma quantidade relativamente alta de partidos políticos. A Ar-

gentina possui 19 partidos, e o Chile 16.

Ao comparar com os países desenvolvidos, a grande maioria possui uma
quantidade significativamente menor
que o Brasil: Itália (15), Suíça (11), Reino
Unido (11), Portugal (10), França (9), Alemanha (6), Japão (6), Estados Unidos (2).
CADA PARLAMENTAR BRASILEIRO
CUSTA US$ 5 MILHÕES POR ANO

Além do Brasil estar em 1ª posição
no ranking de gasto anual, estar em
2ª posição com a maior quantidade
de partidos, o país lidera um terceiro
ranking - é o país que mais gasta com
parlamentares. Cada parlamentar brasileiro custa US$ 5 milhões por ano.

A pesquisa dividiu o custo médio por
parlamentar, pela renda média de cada
país, e chegou à conclusão de que no Brasil, o gasto por parlamentar é 528 vezes

maior que a renda média da população.

O número é mais que 2 vezes
maior que o gasto do segundo colocado - a Argentina, com um gasto de 228
vezes em relação à renda média.
Os países com os menores gastos,
são Luxemburgo e Suíça, ambas com
um gasto de 6 vezes a renda média.
MAIORES GASTOS DAS CAMPANHAS

Os maiores gastos com as campanhas eleitorais estão relacionados à publicidade por materiais impressos, que
representam 20,9% do total das despesas. A produção de programas (de
rádio, televisão ou vídeo), está em
segundo lugar, com 8,8%.
Em terceiro lugar, com 8,6% das
despesas, está o custo com atividades
de militância e mobilização de rua.
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ROBERTO BRANT

Política como desencontro
Advogado, exdeputado federal
e ex-ministro da
Previdência Social

Em um tempo em que as religiões tem sido um instrumento na política para alimentar
o ódio e separar as pessoas, o
Papa Francisco parece um personagem de um outro mundo.
Sua coragem de trazer o cristianismo para a vida presente
e para os homens reais, ao lado
da sua insistência em convocar
o que resta de inocência na condição humana, quase me levam
a acreditar que ele recebe uma
inspiração do sagrado, por mais
que a idade tenha me tornado
mais cético e mais descrente.
Na semana que passou, falando
a jovens de uma fraternidade
cristã, ele expressou dois pensamentos que deveriam provocar
reflexão não apenas em quem
compartilha um sentimento
religioso de qualquer natureza,
mas em todas as pessoas de boa
vontade, nesta quadra de tanto
sofrimento e tanta loucura na
vida política de muitas nações.
O que se passa no Brasil de
hoje, nos Estados Unidos e em
tantas outras democracias, com
a exaltação dos antagonismos,
a volta da violência na política
e a sedução do autoritarismo,
aponta para um futuro próximo
em que o que há de melhor na
civilização humana pode perfeitamente desaparecer.

A primeira palavra de Francisco
é uma senha para um mundo
novo, tão diverso daquele que
estamos vivendo: “a política é
acima de tudo a arte do encontro”. Encontro significa aceitar
os outros e suas diferenças e
não levar a luta política às últimas consequências. Nas demo-

cracias nenhuma vitória política é definitiva, nenhum poder
é absoluto e a política não controla a totalidade da vida. Nelas não há derrota final porque
não existe vitória final. Onde
o poder é absoluto e a política
está presente em tudo não há
sequer lugar para a luta política. Por isto, onde a luta política
é possível não podemos permitir que ela própria destrua o
ambiente de liberdade e de cooperação, que é o único em que
ela pode existir e que chegou
até nós pelo sacrifício e o mérito
dos que viveram antes de nós.

Toda sociedade convive com
duas forças divergentes: os instintos de competição e de cooperação. A luta pela conquista
do poder é natural em todos
os grupos humanos, mas só
conseguem prosperar aqueles
nos quais a política organiza a
competição social de um modo
que as forças da cooperação
não sejam neutralizadas ou enfraquecidas. Quando a política
deixa de cumprir este papel,
a luta pelo poder torna-se um
fim em si mesma e os recursos
e energias da sociedade deixam
de ser aproveitados para o progresso de todos.
Esta é tipicamente a situação
em que nos encontramos. Nosso sistema político tem sido
incapaz de criar e prover os
canais de diálogo nos quais os
diferentes grupos da sociedade
possam articular suas visões do
mundo e seus interesses legítimos. O resultado é que a luta
pelo poder acaba se resumindo
numa disputa de personalida-

des, ao invés de ser uma reflexão sobre os imensos desafios
que o país tem diante de si. Não
se pode esquecer que o Brasil
é o único país do mundo que é
rico, enquanto sua população é
quase toda pobre, ou muito pobre. E que em 2022 nossa renda
por habitante é 8% menor do
que era em 2013. Além de pobres não crescemos mais, porque escolhemos a política como
desencontro.
A outra palavra forte de Francisco é que precisamos confrontar
nossas ideias com a profundidade da realidade, pois a realidade é mais importante do que
as ideias e não podemos fazer
política com ideologia. A experiência da história já demonstrou
que as ideologias, todas elas,
são versões fictícias do mundo
real, construídas de propósito
para manipular as pessoas, com
finalidade política.
Nosso destino neste momento
está atrelado a visões ideológicas, que deixam de fora da
competição política todos os
problemas que precisam ser
enfrentados e todas as duras
soluções que precisam ser adotadas. O resultado das eleições
nestas circunstâncias corre o
risco de ser uma mera vitória de uma irrelevância sobre
outra, de uma falsidade sobre
outra.

Resta a esperança de que a visão redentora de Papa Francisco, por um milagre, caia sobre
nós, pois muito pouco podemos
esperar da sabedoria dos homens da terra.

78

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

MEIO AMBIENTE

EDIÇÃO 304

MAURO WERKEMA
mauro.werkema@gmail.com

Serra do Curral, Pico do Itabirito,
Itabira e a cobiça dos mineradores
A Serra do Curral, ao lado
de Belo Horizonte e origem
do seu nome, sempre foi cobiçada pelos mineradores.
Minério “a flor da terra”,
retirado a baixo custo, com
alto teor de hematita, nos
limites de uma grande cidade facilitadora de serviços, é
valiosa para os mineradores.
E hoje é novamente ameaçada. Vale relembrar a tentativa de explorá-la ocorrida
em 1974/1975 quando a
MBR (Minerações Brasileiras
Reunidas), hoje pertencente
à Vale, iniciou a retirada de
minério na Serra e chegou
a mutilar o seu perfil, visto
de Belo Horizonte. A MBR,
que já minerava no Pico de
Itabirito, era do empresário
Augusto Trajano de Azevedo Antunes, sócio da Hanna
Mining Company, dos EUA,
que comprara a Morro Velho
e todas as terras de Belo Horizonte a Itabirito, passando
por Nova Lima, Rio Acima e
Itabirito, vasta extensão territorial, hoje pertencente à
Vale. Antunes representou,
no Brasil, os capitais norte-americanos e seus interesses em vários empreendimentos, mas especialmente
na mineração e recebeu críticas fortes de nacionalistas
brasileiros.

Amigo dos militares, apoiador financeiro do golpe de
1964, Antunes obteve autorização para minerar na Ser-

ra do Curral a partir de 1975,
com apoio do então governador nomeado pelo regime
militar, Rondon Pacheco. A
destruição do perfil da Serra do Curral, iniciada com a
mineração, gerou protestos
e provocou a publicação,
em 1976, do famoso artigo
“Triste Horizonte”, por Carlos Drummond de Andrade,
no jornal Estado de Minas,
reproduzido em vários veículos e em campanha pública contra a MBR. Drummond, que foi para o Rio, em
1934, e nunca mais voltou
a Minas, diz que não queria
ver a Serra destruída pela
mineração e sem qualquer
compromisso com a sua história, seu simbolismo para
com Belo Horizonte e seus
moradores. A repercussão,
com o intenso clamor público, levou a MBR a explorar
a chamada “Mina de Águas
Claras” somente na vertente sul da Serra do Curral,
hoje esgotada, gerando uma
imensa área de terras estéreis e degradadas, sem que a
Vale, sua proprietária, tenha
feito qualquer recuperação,
como manda a legislação. O
ramal ferroviário, do governo federal, hoje desativado,
tem sua área disputada por
empreendedores imobiliários mas também é proposta
sua preservação como área
pública de lazer.
Envolvendo

a

mineração,

além dos desastres recentes de Mariana e Brumadinho, merecem lembrança o
Pico de Itabirito e a história
de Itabira. O Pico, acidente
geográfico visto por vasto
território da região central
minera, está citado pelos
primeiros viajantes que
ocuparam o território mineiro nos aos finais do século XVII. Na década de 1940
o Pico, formação de hematita compacta, foi adurido
pelas empresas do famoso
Augusto Trajano de Azevedo
Antunes, a Icomi e a Caemi,
tendo a Hanna Mining como
sócia. Para proteger o Pico
o IPHAN o tombou em 15
de junho de 1962. Mas, por
influência de Antunes, amigo dos militares do golpe de
1964, o general Humberto
Castelo Branco, ocupando
a presidência da República, destombou o Pico em 8
de junho de 1966, em ato
autoritário e abrupto. Ameaçado, o Pico foi também
alvo de campanha de preservação, também por crônicas de Carlos Drummond
de Andrade, ambientalistas,
historiadores, população de
Itabirito, imprensa. A mineradora decidiu preservar
somente o perfil do Pico,
mas explorou o seu entorno próximo, gerando uma
imensa área devastada e
uma grande represa de rejeitos, ao lado da Br-356 e
que, segundo especialistas,
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é ainda uma grande ameaça
à região.

No contexto do debate entre
a mineração e seus impactos
ambientais, econômicos, sociais, históricos e culturais,
cabe citar a situação vivida, hoje, por Itabira, onde
ocorriam ricas jazidas de
minério de ferro de Minas
Gerais. Em 1908 a Jazida do
Pico do Caué foi adquirida
por capitais ingleses, que iniciaram sua exploração, adquirindo também a Estrada
de Ferro hoje denominada
Vitória a Minas. Totalmente
explorado, esgotado, o Caué
não existe mais. Esgotou-se
também a Minas da Conceição. Em 1942 Getúlio Vargas
criou a Cia. Vale do Rio Doce,
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em acordo com os ingleses,
interessados na participação
brasileira na Segunda Guerra
Mundial. Esgotadas as minas,
a Vale a anunciou em 2021,
oficialmente, o término em
muito breve tempo, de sua
presença em Itabira. A história dos ingleses em Itabira, e
também da Vale, com o desmonte do Caué, é uma longa
história, cantada em versos
por Carlos Drummond de
Andrade. Aos interessados,
esta história é revelada, com
visão atual e primorosa, no
livro “Maquinação do mundo
– Drummond e a mineração”,
de José Miguel Wisnik, de
2018.
A situação vivida por Itabira e, principalmente, seu
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futuro, deve ser estudada e
avaliada, com objetividade e
realismo. Afinal, o que representou a mineração em
tantos anos para a cidade
e sua população? Trata-se,
portanto, de oportunidade
pedagógica para uma avaliação que muito interessa a Minas Gerais e a várias outras
cidades com situação similar à de Itabira. A cidade se
preparou para a saída Vale e
o término da mineração? E a
Vale terá participação na definição do futuro da cidade?
É um debate muito importante, e muito atual, sobre a
mineração, suas heranças e
consequências para cidades
e populações.

80

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

MEIO AMBIENTE

EDIÇÃO 304

Serra do Curral: Economistas mineiros
manifestam contra a decisão do COPAM-MG
Nota do Corecon-MG e do Sindecon-MG sobre mineração na Serra do Curral:

Na madrugada do último dia 30
de abril, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou
licença prévia de instalação para que
a empresa Taquaril Mineração S.A.
(Tamisa) dê prosseguimento à construção do Complexo Minerário Serra
do Taquaril, na Serra do Curral, cartão
postal de Belo Horizonte/MG.

A estrutura vai desmatar um espaço com tamanho aproximado de
1,2 mil campos de futebol, onde a vegetação dará lugar a lavras de minério de ferro, unidades de tratamento
de minerais, pilhas de rejeito estéril,
estradas internas, bacias de contenção de sedimentos e prédios administrativos. A intenção é que, com
tal estrutura, sejam exploradas 31
milhões de toneladas de minério nos
próximos 13 anos.

Embora mais de 280 pessoas houvessem se inscrito para se pronunciarem sobre o assunto, o Conselho resolveu realizar a votação às 3h da manhã,
após 18h de reunião, momento em
que o encontro já havia sido esvaziado e quando 8 conselheiros se declararam a favor do projeto, vencendo os
outros 4 que votaram contra.
Entre aqueles que não foram ouvidos a respeito, encontravam-se os
representantes da comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiando, instalada a 3km do local, cujas terras serão exploradas pelo empreendimento
e cujo direito de manifestação seria
garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
A decisão é evidentemente irregular, já que, além de ser uma área

com vegetação nativa de Mata Atlântica, definida como “Área Prioritária
para Conservação da Biodiversidade
Especial”, a Serra do Curral está em
processo de tombamento, com dossiê
pronto para ser votado pelo Conselho
Estadual de Patrimônio Cultural (Conep) desde 2021
.
Ademais, a legislação de Nova
Lima, município da região metropolitana de Belo Horizonte em que a
Serra fica localizada, proíbe a exploração mineral na área, embora ainda
assim, segundo o Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG), a prefeitura
da cidade tenha dado seu aval para a
continuidade do projeto.
A destruição da biodiversidade da
região, que abriga quase 40 espécies
de plantas e animais ameaçados de

EDIÇÃO 304

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

extinção, a poluição atmosférica causada pelas explosões para extração
do minério, a poluição sonora ocasionada pela atividade mineradora
e os riscos de desabamentos, morte
de cursos d’água e desabastecimento
também foram prejuízos ignorados.

Para justificar empreendimentos
como esse, muito se diz sobre a geração de empregos, impactos positivos
no Produto Interno Bruto (PIB), aceleração econômica e arrecadação de impostos. No entanto, é necessário considerar que: a) os empregos gerados são
precários e insalubres; b) a mineração
compulsória gera dependência econômica; c) o minério de ferro é uma commodity sujeita a intensas variações
de preços no mercado internacional
e esse fator impacta na arrecadação
e retorno fiscal da atividade, que fica
limitado à Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM), visto que a atividade de exportação é isenta de ICMS.
Isso mostra que há uma persistente ausência de estratégia econômica autônoma que viabilize a agregação de valor ao material extraído.
Essa prática apenas reforça a condição de Minas como mero fornecedor
de matéria prima, cujo ônus recai sobre a sociedade mineira sem a devida
contrapartida efetiva para as questões econômicas, sociais e ambientais
que assolam a qualidade de vida e a
dignidade da população.
Em suma, a destruição da Serra
do Curral pela atividade mineradora
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não traz benefícios econômicos suficientes que compensem seus impactos ambientais, sociais e culturais.
Existem outras alternativas viáveis
para o desenvolvimento do estado
que não incluam tantos danos em outros aspectos, já que a economia diz
respeito também às questões socioeconômicas e à sustentabilidade.
A administração pública tampouco está preparada para mitigar impactos negativos de tamanha dimensão,
enquanto as mineradoras, por sua
vez, já apresentam um preocupante
histórico de crimes ambientais que
terminaram sem tentativas contundentes de reversão, uma demonstração clara da ausência de preocupação
com o capital humano, comunidades
tradicionais, turismo, meio ambiente
e patrimônio histórico.

Por esse motivo, precisamos levantar um debate público amplo a fim de
revisar os procedimentos de licenciamento ambiental, em Minas Gerais e
no Brasil. Os desastres recentemente
ocorridos, somados à crise climática,
evidenciam as problemáticas de um
licenciamento centrado na ideia do
“poluidor pagador”, que não é mais
suficiente para propiciar à sociedade
conforto, segurança, oportunidades de
desenvolvimento e escolhas estratégicas baseadas no componente ecológico.

Não é mais inteligente permitirmos que empreendimentos sejam
viáveis apenas por cumprirem com a
lista de estudos e pareceres previstos
em nossa frágil e obsoleta legislação,

Conselho Regional de Economia
10ª Região – Minas Gerais
Rua Paraíba, nº 777, Savassi • Belo Horizonte/MG
(31) 3261-5806 • (31) 99765-5400 (WhatsApp)
corecon-mg@cofecon.org.br • www.corecon-mg.org.br
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que está deslocada das atuais necessidades e urgências humanas. Pagar
por “externalidades negativas” não é
o suficiente para mitigar impactos de
diferentes empreendimentos e a interseção entre eles, e isso está levando ao
colapso dos biomas dos quais nós, humanos, também fazemos parte.

Até mesmo com outras escolhas
econômicas mais sofisticadas, tais
como as fundamentadas em parâmetros de bioeconomia ou economia ecológica, acabam prejudicadas por terem
que disputar espaço institucional e capital com atividades tradicionalmente
devastadoras e portadoras de um paradigma que precisa ser superado. A
mineração de ferro, nos moldes atuais,
é um dos melhores exemplos desse paradigma de devastação.
Neste sentido, o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais
(Corecon-MG) e o Sindicato dos Economistas de Minas Gerais (Sindecon-MG) manifestam-se contrários à
decisão do Copam e colocam-se à disposição para fomentar debates que
contribuam com a construção de um
novo modelo de licenciamento ambiental, tendo em conta outros pontos
de vista econômicos e ambientais.
As entidades também pretendem
se articular para que a licença prévia
de instalação do Complexo Minerário
Serra do Taquaril seja brevemente
revogada, em defesa da natureza, da
sociedade e de práticas mais inteligentes para o desenvolvimento, que
não impliquem em tantos prejuízos.

Sindicato dos Economistas
de Minas Gerais
Rua dos Carijós, nº 424, Centro • Belo Horizonte/MG
(31) 3261-3468
instagram.com/sindeconmg
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CESAR VANUCCI

Meio Ambiente:
A devastação que não cessa
Escritor e jornalista

“Em 2021, novo recorde.”
(Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia)
A extensão territorial do
estado de Sergipe é de
21.938,184 km2. É maior do
que vários estados membros
da ONU. Saber que área equivalente à metade da superfície de Sergipe foi em apenas
um ano, criminosamente devastada na compacta floresta
amazônica, por queimadas
e motosserras é de estarrecer não apenas um frade de
pedra, mas, sim, todo o portentoso conjunto de estátuas
sagradas esculpidas em pedra sabão pelo genial Aleijadinho no majestoso adrio do
santuário de Bom Jesus de
Matozinhos, na barroca Congonhas do Campo.
Esses dados alarmantes,
representando novo recorde no rastro da destruição
florestal incontrolada, que
tanto envergonha o Brasil
perante a comunidade internacional, foram divulgados
pelo Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazônia
(Imazon) retratando o que
andou ocorrendo naquelas
bandas em 2021. A revelação se torna ainda mais
chocante quando se dá a conhecer que os quantitativos
da mata nativa devastada
no período são superiores
em 20% aos índices, tam-

bém “recordes” do ano anterior. Aliás, os recordes vêm
sendo batidos desde muito
tempo para cá, inquietando
a opinião pública, perplexa
diante da inoperância governamental em deter a ilegalidade praticada, a rédeas
soltas, por hordas de invasores envolvidos em clandestinas atividades de exploração agropastoril, extração
de madeiras e de minérios, e
garimpagem de ouro.
Os especialistas em meio
ambiente chamam a atenção, continuamente, para as
gravíssimas consequências
dessa sanha destruidora impactando a maior reserva
florestal do planeta acompanhada com preocupação, em
todas as partes do mundo,
citando como ocorrências
indesejáveis delas derivadas, entre outras, alteração
do regime de chuvas, a perda
da biodiversidade, a ameaça
à sobrevivência de povos e
comunidades tradicionais e
a intensificação do aquecimento global.
De acordo com os levantamentos acerca do candente
problema, o Pará manteve
a primeira colocação na lista dos que mais desmatam,

com 4.037 km² devastados,
39% do registrado em toda a
Amazônia. No estado, houve
aumento da derrubada da floresta tanto em áreas federais
quanto estaduais. Além disso,
mais da metade das 10 terras
indígenas e das 10 unidades
de conservação que mais desmataram em 2021 ficam em
solo paraense.

O Amazonas, segundo estado
que mais desmatou em 2021,
foi o que apresentou o maior
crescimento na devastação
em relação ao ano anterior.
A destruição registrada em
solo amazonense passou
de 1.395 km² em 2020 para
2.071 km² em 2021, alta de
49%. Também ali registrou-se aumento do desmatamento tanto em áreas federais quanto estaduais.
Mato Grosso aparece como o
terceiro estado que mais devastou. Foram 1.504 km² no
período, 38% a mais.

Rondônia (1.290 km²) e Acre
(889 km²) ocuparam a quarta e quinta colocações, mas o
Acre foi o terceiro com o maior
aumento em comparação com
o ano precedente: 28%.
Conforme as mesmas fon-
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tes, as pesquisas cruzaram
dados das áreas desmatadas
com o banco de dados do
Cadastro Nacional de Florestas Públicas do Serviço
Florestal Brasileiro (SFB),
constatando que 4.915 km²
foram revolvidos em territórios federais. Isso corresponde a 47% de todo o
desmatamento registrado
no periodo. Apenas nessas
áreas, a destruição aumen-
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tou 21% comparativamente
com 2020, sendo a pior em
10 anos, disse o instituto.

As unidades de conservação
federais também viram o
desmatamento avançar por
seus territórios: Em 2021,
foram devastados 507 km²
de mata nativa dentro dos
espaços protegidos, 10% a
mais. Nesses territórios, a
devastação também atingiu
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o pior patamar da década,
sustentaram os responsáveis
pelos trabalhos de pesquisa.

A insuficiência e inoperância
nas ações têm sido a resposta dada pelos setores governamentais a essa momentosa questão da Amazônia.
Meio Sergipe por ano é dose
mastodôntica. Quão gritante
tudo isso!
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Melhor hotel do Brasil e da América do Sul
é o Colline de France
Hotel de Gramado também foi considerado o segundo melhor do mundo

Ranking divulgado No dia 10 de
maio último revela que o Hotel Colline de France, de Gramado, conquistou o primeiro lugar nos rankings
“Os 25 Melhores Hotéis do Brasil e da
América do Sul”, do prêmio “Travellers’ Choice 2022 – Best of The Best”,
do TripAdvisor. O hotel também foi

eleito o Segundo Melhor do Mundo,
ficando somente atrás do Tulemar
Bungalows & Villas, da Costa Rica.

Este é o segundo ano consecutivo que o Colline de France lidera o
ranking da América do Sul. Em 2021,
o estabelecimento também foi consi-

derado o Melhor Hotel do Mundo.

Mas afinal, o que faz do Colline
um hotel tão admirado? A resposta
não é simples, mas o hotel traz requinte em cada detalhe. Com décor
todo inspirado no luxuoso Segundo
Império Francês, o empreendimento
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representa um pedacinho da França
no Rio Grande do Sul.

Entre os diferenciais que levaram
o Colline de France a conquistar a
premiação estão os móveis esculpidos à mão, o Centro de Relaxamento
e os 34 sofisticados apartamentos,
distribuídos em cinco categorias: Imperial, Majestic, Gran Colline, Colline
e Petit Colline. Todos com calefação
individual, isolamento termoacústico, roupas de cama de algodão egípcio 300 fios da Trussardi/Trousseau e
amenities da L'Ocittane Au Brasil.

A gastronomia francesa também é
um dos destaques do local. Um charmoso bistrô francês atende os hóspedes, que também contam com um café
da manhã com cardápio desenvolvido
por uma consultoria especializada na
pâtisserie do país.
O Colline de France nasceu do sonho dos empresários Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi que,
apaixonados pela “Cidade Luz”, decidiram criar o hotel boutique.
Jonas celebra o feito agradecen-
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do: “É muito difícil fazer parte de um
ranking que considera milhares de hotéis em todo o continente. Permanecer,
então, na liderança por dois anos consecutivos é um feito ainda mais difícil”,
comenta o fundador do Colline. “Obrigado a Gramado e a todos os empresários do passado e do presente, que
nos ensinaram sobre a arte de atender,
cuidar e amar os hóspedes. E, por fim,
mas extremamente importante: um
agradecimento especial a nossa equipe. Sem eles, nada disso aconteceria,
nada disso seria possível. Cada bom
dia, cada sorriso, cada atendimento
diferenciado fizeram com que chegássemos ao topo desse prestigiado
ranking. Eles são os verdadeiros responsáveis pela conquista deste prêmio”, complementa Ana Clara.
Para definir os vencedores do
“Travellers’ Choice 2022 – Best of The
Best”, o TripAdvisor – que é considerado o maior site de viagens do mundo – utiliza como base as experiências
dos maiores especialistas: viajantes
reais que estiveram nos destinos. A
partir destas avaliações, são ranqueados os destinos, hotéis, atrações e
restaurantes mais badalados.
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Além da segunda colocação a nível
mundial e de ser o único hotel brasileiro na lista, o Colline de France também
foi classificado como o melhor hotel da
América do Sul. Confira a lista abaixo:
1.

Tulemar Bungalows & Villas:
Manuel Antonio, Costa Rica

2.

Hotel Colline de France:
Gramado, Brazil

3.

Ikos Aria: Kefalos, Kos island,
Greece

4.

Romance Istanbul Hotel:
Istanbul, Turkey

5.

The Omnia: Zermatt,
Switzerland

6.

Kayakapi Premium Caves:
Cappadocia; Urgup, Turkey

7.

Six Senses Laamu: Olhuveli
Island, Maldives

8.

Hamanasi Adventure and
Dive Resort: Hopkins, Belize

9.

Padma Resort Ubud:
Payangan, Indonesia

10. Bless Hotel Madrid: Madrid,
Spain
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PAULO QUEIROGA
Com ajuda do Blog: malapronta.com.br

Cartagena das Índias - Colômbia
com mucho gusto

Hoje, nossa viagem é a cidade
colombiana de Cartagena. A
Colômbia que normalmente
é destacada na mídia pelas
guerrilhas, violência e narcotráfico não traduz a verdadeira Colômbia por inteiro, ou
pelos menos, a maior parte
deste adorável país. O povo
é hospitaleiro, os lugares belíssimos, as cidades seguras e
bem policiadas e os locais de
turismo possuem bons níveis
de serviço.
ANTIGO ENTREPOSTO

Cartagena de Índias, assim
chamada para se diferenciar
da cidade de Cartagena, na
Espanha foi, a partir do século XVI, um rico entreposto
de comércio no caribe colombiano entre a América e
a Europa. A cidade é cerca-

da por 11 km de muralhas
construídas pelos espanhóis
para se defenderem de ataques piratas, especialmente,
ingleses e franceses. Por ali
passava toda a riqueza que os
espanhóis pilharam durante
séculos dos povos da América
Andina e da costa do Pacífico.
UM DOS 12 DESTINOS
INTERNACIONAIS

famosas decidiram ter um lugar próprio no “corralito de
piedra”, como também é chamada Cartagena. Gabriel García Márquez, Juanes, Shakira,
e Julio Iglesias são alguns dos
afortunados que mantém casas de descanso neste espaço
urbano com o metro quadrado mais caro do Caribe.

Quem conhece a cidade sabe
que o seu prestígio internacional não é um exagero. Um
dos guias turísticos mais importantes dos Estados Unidos, o Frommers, recomenda
Cartagena de Índias como um
dos 12 destinos do mundo
para visitar. A cidade o único
lugar de América Latina que
consta da lista desta influente publicação. Personalidades

A cidade é plana como um
campo de futebol. Tombada
como patrimônio da humanidade pela Unesco, o centro
histórico estampa um colorido mosaico de fortificações,
construções históricas, igrejas e museus do período da
colonização espanhola. Charmosa, especialmente à noite,
a iluminação pública é feita
por enormes lanternas com
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lâmpadas amarelas, sem fios
de energia aparentes.
Nas casas antigas, as sacadas
e as grandes portas de madeira decorada em ferro expõem
o status dos moradores, na
proporção da quantidade de
adornos. Por dentro, os pátios internos com plantas,
fontes de água e aves decorativas nos levam ao encanto
tratado em detalhes.
Carruagens abertas desfilam românticas pelas ruelas
de traçado colonial levando
e trazendo turistas entre os
hotéis-boutiques, os elegantes restaurantes e as lojas de
griffe, sempre ao som alegre
da salsa e do merengue.
Ambulantes vendem de tudo
nas ruas: chapéus, artesanato
em couro, prata, coco e chifre
de touro, charutos e produtos
importados falsificados. A
pechincha já começa com cinquenta por cento e termina
com a esperada frase: “Quanto tu quieres pagar?” Os
vendedores de rua, embora
respeitem o turista, chegam
a incomodar um pouco pela
insistência, fruto da pobreza
do país. Nada diferente de
qualquer cidade turística da
América Latina.
HOSPEDAGENS
ELEGANTES

Alguns hotéis são antigos
mosteiros e conventos. Finamente restaurados, neles é
preservada a arquitetura antiga e internamente são acrescentados o charme e a sofisticação do contemporâneo.
Um deles é o Hotel Charles-
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ton – Santa Teresa, com cinco
estrelas. O antigo mosteiro
transformado em confortáveis suítes garante o serviço
em clima elegante e aconchegante. Outro hotel de excelente categoria é o Sofitel Santa
Clara - um cinco estrelas de
sofisticado bom-gosto na decoração harmonizada com a
arquitetura religiosa. Alguns
hotéis oferecem estruturas
para eventos com auditórios
e área de exposições. No centro histórico ficam também os
exclusivos e charmosos hotéis-boutiques, com serviços
igualmente exclusivos.
COMER BEM EM
CARTAGENA

Poucos prazeres se comparam a respirar o ambiente do
restaurante Santíssimo, num
prédio histórico, em meio ao
jardim de inverno, com iluminação indireta e decoração
contemporânea. Saborear o
sofisticado Langostino Vishnu - camarões enormes servidos com molho de gengibre
e alho, acompanhados de
um bom vinho é experiência
inesquecível.

Na noite seguinte, no exclusivo restaurante Clube de Pesca, um jantar à luz de vela, de
frente para a marina degustando o Mariscos à la Cartagenera, - uma delicada combinação de peixes e frutos do
mar, com molho de papaya
verde, servidos com arroz de
coco e patacones – Banana-da-terra verde amassada,
frita em forma de panquecas,
a gente sente o corpo e a alma
no Caribe.

87

A Colômbia produz um dos
melhores cafés do mundo.
Além do delicioso café, a
carne de boi é também iguaria importante no país. Uma
chorizo de parrilha, mais
saboroso do que se come na
Argentina, você encontrará
no Restaurante Quebracho.
A qualidade da carne honra
a posição da Colômbia como
grande produtor de gado bovino.
PEQUENA ILHA
NO CARIBE

A 45 minutos de Cartagena,
em uma lancha rápida, você
chega ao Hotel San Piedro, na
paradisíaca Ilha Majágua, em
meio a 27 outras pequenas
ilhas conhecidas como Islas
Del Rosário. O hotel oferece
17 cabanas típicas, com toda
infraestrutura, praias de areia
branca, bares, restaurantes,
quiosques de massagens e
deliciosos recantos para relaxar, ou namorar. Além de pacotes com hospedagens, o hotel oferece também o serviço
de day use, onde você usufrui
de toda a estrutura em apenas um dia.

Para essa excelente estada
em Cartagena contamos com
a receptividade de uma das
maiores agências de turismo
da Colômbia: a Gema Tours.
Com sede em Cartagena, a
equipe cuida de todos os
seus mimos com alto nível de
serviços.
Com toda certeza, você desfrutará de Cartagena de Índias, com mucho gusto!
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Com uso simplificado, novo
desfibrilador é lançado no Brasil
Modelo i5 de Desfibrilador Externo Automático (DEA) é o único do mercado que
possui instruções de voz, além uma tela de 7 polegadas, que mostra as informações
sobre frequência cardíaca e contagem de choques em tempo real
O mercado nacional ganhará um
novo modelo de desfibrilador externo automático (DEA) a partir de
maio. O DEA i5, da fabricante Amoul,
terá tela inédita de 7 polegadas que
trará informações imediatas como
frequência cardíaca, contagem de
choques, ondas do eletrocardiograma
(ECG), reanimação cardiorrespiratória (RCP) e outros dados do paciente,
fundamental nos atendimentos de
emergência. Além disso, o dispositivo é o único que possui instruções de
voz e animações detalhadas de orientação em português. A novidade será
trazida pelo Grupo Stra, empresa referência na importação e distribuição
de produtos na área de saúde e bem-estar para o mercado nacional. A novidade foi lançada durante a Medical
Fair Brasil, que aconteceu no início de
maio, na capital paulista.
O dispositivo possui bateria de
alta capacidade, com vida útil de 5
anos, e autonomia para 200 choques
sem necessidade de recarga, além de
monitoramento
remoto através
de aplicativo
da fabricante.
Funcionalidades do
DEA i5 incluem

conexão Wi-Fi e transmissão de dados
para aplicativo Android, autotestes
para verificar as condições do dispositivo e armazenamento de até 24h de
dados de ECG e mil eventos.

O CEO do Grupo Stra, Leonardo
Straliotto, afirma que o lançamento
do DEA i5 vai facilitar que diferentes
profissionais da área da saúde e o
público em geral, sem conhecimento
médico avançado, façam uso do desfibrilador externo automático em momentos de socorro rápido. “O DEA i5
é um dispositivo inteligente que verifica a atual situação do paciente imediatamente durante o uso, aplicando
os choques de forma automática visando a reanimação. Durante o processo de desfibrilação, o dispositivo
emite instruções precisas que facilitam os atendimentos de emergência.”,
comenta Leonardo. “Esta novidade é
mais uma solução que vai ao encontro da Lei 4050/04, que torna obrigatório a presença de desfibriladores
em locais com aglomeração, concentração ou circulação de pessoas igual
ou superior a duas mil por dia, como,
por exemplo, estádios de futebol, hospitais e aeroportos”, completa.
O PhD em Ciências do Movimento Humano, Alan de Moraes, afirma
que o uso do DEA nos primeiros minutos da arritmia ou parada cardíaca
aumenta a chance de o indivíduo sobreviver ao evento cardiovascular.
“Não é possível precisar a percentagem da redução do
risco de óbito, no entanto,
o atendimento nos primeiros minutos é crucial para
um bom prognóstico do

paciente. Além disso, a vantagem do
DEA é que ele faz um eletrocardiograma durante o momento de socorro e,
pelo fato de informar as instruções,
um leigo pode prestar essa emergência, desde que siga os passos que são
indicados pelo equipamento”, reitera
o profissional.

Outros lançamentos na Medical
Fair Brasil, que serão levados pelo
Grupo Stra, são a bolsa pressurizadora
(usada para acelerar a administração
intravenosa de fluidos no paciente),
frasco coletor (ideal para coleta, transporte e armazenamento de biópsias
e outros materiais biológicos), AMA
Rut Pro (para testes de urease com
reagente seco) e mobiliário para ressonância magnética, como suporte de
braço, suporte de soro e carro maca.

Fundada em 2009 por Leonardo
Straliotto, o Grupo Stra é referência na
importação e distribuição de produtos
na área de saúde e bem-estar. Possui
sede em Santa Catarina e atua em território nacional com a venda de itens
importados para farmácias, hospitais,
laboratórios, bancos de sangue e consumidores finais. Além do e-commerce Stra Medical, possui amplo portfólio
de produtos com marcas próprias em
áreas como: suplementos alimentares,
exames citopatológicos, testes de urease, biópsias, entre outros. É responsável pela concepção, desenvolvimento,
fabricação e distribuição do inovador
Flux Air, dilatador nasal interno indicado para o tratamento de problemas
respiratórios como: rinite, sinusite,
desvio de septo e ronco, além de auxiliar na falta de disposição e rendimento em atividades físicas.
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Para alguns empreendedores,
solicitar um cartão de crédito/
débito ou pedir um empréstimo é perder um tempo precioso que poderia ser investido
nas atividades do seu dia a dia,
além de ser um processo muito
burocrático.

Para romper este paradigma
existem as fintechs. São empresas inovadoras que se utilizam
dos recursos tecnológicos para
aprimorar os serviços financeiros a fim de proporcionar
uma experiência melhor para
os clientes. Um exemplo que a
maioria conhece é o Nubank.
Por meio de um aplicativo você
consegue abrir sua conta, solicitar um cartão de crédito, fazer
empréstimo, enfim, diversas
transações financeiras podem
ser realizadas com apenas alguns cliques no seu celular.
Entre os benefícios de uma fintech estão os serviços que os
bancos tradicionais disponibilizam, porém com processos
automatizados. Isso significa
que as empresas enfrentam
uma menor burocracia na hora
de emitir boleto, controlar contas etc.
Além disso, com o uso da tecnologia, uma fintech proporciona uma experiência diferenciada aos clientes que precisam
de serviços financeiros. Por ser
um ambiente totalmente digital é possível ter mais agilidade e produtividade no seu dia
a dia, sem precisar ir até uma
agência física.
A cereja do bolo é que elas não

cobram muitas das taxas que
os bancos tradicionais cobram,
como taxa de TED e cartão de crédito sem anuidade, por exemplo.

As fintechs têm desenvolvido um
papel fundamental no mercado
brasileiro, simplificam os serviços, diminuem a carga burocrática e estimulam os empreendedores a abrirem o seu negócio,
podendo focar no que realmente
importa para o seu negócio.

Mas os bancos fazem a diferença
dependendo da complexidade
do serviço financeiro. Talvez as
fintechs não consigam entregar da mesma forma que um
banco tradicional ou ainda não
ofereçam o serviço demandado
pelo cliente. Os bancos têm uma
gama de serviços e uma experiência enorme em determinadas
áreas. Eles tendem a cobrar mais
caro por determinados serviços,
por outro lado tem envergadura
para oferecer serviços bem mais
complexos aos clientes.
A diferença entre fintech e bancos digitais é a solução para o
cliente.

Uma fintech oferece soluções
financeiras com o uso da tecnologia. O banco digital tem o
mesmo propósito, é um serviço
bancário que funciona digitalmente e que não possuem atendimento físico, portanto é um
tipo de fintech, uma categoria.

Para uma fintech é natural que a
cultura seja moldada a esses novos tempos digitais. Para os bancos tradicionais muitas vezes é
mais fácil criar um banco digital

para separar das operações tradicionais. Assim é possível construir a cultura do zero, semelhante ao que as fintechs fazem
e utilizando toda a experiência
obtida ao longo dos anos.

Em um futuro muito próximo as
fintechs e os bancos tradicionais
certamente vão se encontrar, um
novo formato de serviços financeiros surgirá com os melhores
benefícios desses dois mundos.
Por enquanto, o empreendedor
precisa avaliar a complexidade
das suas operações financeiras e
escolher qual dos dois sistemas
melhor o atende.
Para empresas menores, sem
muita complexidade e sem
demanda de serviços financeiros sofisticados as fintechs ou
Bancos Digitais podem ser uma
alternativa muito interessante,
mais fáceis de utilizar e com
menores custos. Para empresas maiores, com necessidade
de serviços financeiros sofisticados, talvez seja melhor os
bancos tradicionais. Mas ainda
assim vale a pena pesquisar entre os bancos e negociar bem as
taxas cobradas.
Fique de olho porque em breve teremos mais um aliado no
mundo dos serviços financeiros: o Open Banking. O Banco
Central do Brasil prevê implementar o Open Banking em
fases, durante o ano de 2021.
Com o Open Banking os bancos
poderão acessar informações
dos clientes em outras instituições e oferecer produtos melhores e mais baratos, aumentando a competição.
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O futuro das fintechs
de crédito
O dia de amanhã ninguém
sabe como será, entretanto,
há indicadores “quentes” que
revelam como as fintechs de
crédito devem responder
quando o tema é a concessão
de recursos em um cenário de
aumento dos juros. Isso porque as sucessivas elevações
nessa taxa, hoje em 12,75%
ao ano, tendem incrementar
também as taxas repassadas
ao cliente final nas concessões de crédito, seja para
pessoa física ou para pessoa
jurídica.
Além do aumento na taxa
das operações - em função
da elevação da taxa básica de
juros da economia -, as taxas
das transações costumam aumentar acompanhando a SELIC, pois é esperado que em
um movimento de elevação
de juros, o provisionamento
para devedores também aumente - já que há um maior
compromisso da renda dos
indivíduos, assim como no faturamento das empresas que
não é transferida na mesma
velocidade aos seus fornecedores, impactando desta forma em um maior custo financeiro ao tomador final.

As fintechs ampliaram muito
nos tempos de juros baixos,
mas agora o “jogo virou”. Em
2021, em um cenário no qual
a economia se apresentava represada em função da pandemia, o PIB do Brasil foi de R$ 8,7
Tri - o que representou cresci-

mento de 4,6% quando comparado ao exercício anterior.

Em 2022, ano eleitoral com
ambiente desafiador, tendo
IPCA de Mar/22 em 1,62%, e
projeção do PIB para este ano
de 0,65% (conforme relatório
de mercado Focus, publicado
em 24/Abr/22), a Federação
Brasileira de Bancos elevou
a estimativa da expansão de
crédito bancário para 8,3% e,
ao ampliarmos a perspectiva
de crédito por meio de créditos alternativos e securitização originados pelos FIDCs, a
previsão da expansão de oferta de crédito tende a ultrapassar dois dígitos de crescimento nesta modalidade.

Há uma outra variável: a
inadimplência; com tendência natural de aumento acompanhando o incremento na
taxa de juros, pois com os juros mais elevados os tomadores também demandam mais
empréstimos. Assim, com
empresas carentes e maior
necessidade de capital de juros, as despesas financeiras
aumentam.
Concluindo, como ficam as
fintechs nesse cenário desafiador? Pois bem, desafios
não faltarão a cada uma delas.
E são eles:
- Realizar análise de crédito
com agilidade, buscando melhor eficiência na assimetria
de informação com consistência e definição de limite

de crédito, prazo e taxa condizentes a cada tomador de
recurso, com embasamento
em rating/behaviour score;

-Monitorar a carteira de crédito próximo aos tomadores
com inputs de variáveis endógenas de forma arbitrária
e sólido “tracking record”
de dados estatísticos que tenham a finalidade de antecipar possíveis eventos através
de liquidação de crédito antes do vencimento, mitigando
movimentos inesperados de
inadimplência - passíveis, por
exemplo, da elevada taxa de
juros e/ou inflação;
- E constante investimento em tecnologia para estar
sempre a frente no ambiente
digital, em especial focado no
mercado de crédito para empresas e pessoas físicas.

Seguramente as fintechs que
tiverem governança instalada
com, por exemplo, políticas
de crédito, precificação calibrada e que suporte eventuais “defaults”, processos definidos adequados - capazes de
viabilizar o crescimento orgânico e consistente da carteira
de crédito, não abdicando a
pulverização das operações,
seja sob o ângulo do tomador
ou do devedor -, estarão mais
fortalecidas com o término
do período de variação das
taxas baixas, e estarão bem
posicionadas no cenário de
juros e inflação elevados.
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Mercado de câmbio brasileiro:
modernizar é preciso
O mercado de câmbio brasileiro está crescendo, evoluindo, modernizando-se e
as empresas que integram o
setor precisam acompanhar
esse ritmo para oferecer aos
clientes serviços cada vez
mais personalizados e vantajosos. O desafio é atender
uma demanda reprimida,
pois hoje o cliente de câmbio
ainda tem dificuldades para
acompanhar o setor de forma
eficiente, produtiva e lucrativa, sem ficar dependente dos
bancos.
O real consolidou-se como
uma das moedas de maior
interesse da comunidade
financeira internacional e,
destacando-se entre os países emergentes, o Brasil é um
polo de investimento global,
um dos principais destinos
de fluxos de capital, com o
saldo de investimento direto no país aumentando expressivamente ano a ano. O
mercado de câmbio brasileiro experimentou profundas
transformações para se adequar ao novo cenário.
Além de crescer em tamanho,
evoluiu em critérios mais
sutis. O serviço de câmbio é
oferecido por empresas autorizadas pelo Banco Central
e que são responsáveis pela

intermediação entre cliente
e os bancos nas operações
de compra e venda de moeda estrangeira. O diferencial
na prestação do serviço nem
sempre aparece de forma
evidente. Uma máxima que
prevalece, no entanto, é a
tradicional relação atacado e varejo, ou seja, quando
as empresas que trabalham
com vários clientes compram
grandes quantidades de moedas do banco elas conseguem
obter taxas mais baratas. No
câmbio, como em tantos outros setores, quando o cliente
compra muitos produtos, o
valor de cada um fica menor.

O cenário segue favorável. O
alto volume de investimento
estrangeiro no Brasil é um
dos fatores que impulsiona
a valorização do real frente
ao dólar. Neste ano, o investimento estrangeiro na bolsa
já passa dos US$ 50 bilhões. A
previsão do boletim Focus é
de que o dólar termine 2022
no valor de R$ 5,30. O aumento dos preços das commodities no mercado internacional também fortalece o real
e o agravamento do conflito
na Rússia deu novo impulso
aos preços de insumos como
o petróleo. Completando o
panorama, a taxa da Selic
também atrai estrangeiros

para o Brasil, que voltou a ter
o maior juro real do mundo,
pagando um retorno atrativo
ao capital externo.

Outro avanço importante é o
novo marco cambial, sancionado em dezembro de 2021,
que atualiza e simplifica a
legislação sobre transações
entre o real e as moedas estrangeiras. Apesar de vigorar
apenas para 2023, as alterações são consideradas positivas. A nova legislação consolida dispositivos legais que
começaram a ser editados
há 100 anos e que agora ganham um texto mais conciso
e linguagem atual, trazendo
um maior nível de segurança
jurídica para o setor. Trata-se
de uma importante medida
que impulsiona a presença do
Brasil no mercado econômico
internacional.
Para as empresas que atuam
no mercado de câmbio, o desafio diante de tantas transformações significativas, é
ser uma guardiã dos empresários, colocando na mesa de
negociação os interesses daquelas que utilizam exportação e importação e ainda têm
dificuldades para lidar com
toda a burocracia e encontrar
as taxas mais vantajosas.
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Morris Ernst: Advogado
norte-americano exemplar
que marcou época
Este autor, nos seus escritos, não busca inovação, mas
persegue, com ardor, a divulgação dos que não procuram
sempre o que já foi construído e sedimentado como tradição. No cenário intelectual
contemporâneo não é bem
recepcionado, por esse comportamento “tradicionalista”,
aponta o que foi implementado por movimentos oriundos
de várias fontes, inclusive por
influência de Antonio Gramsci (1891-1937), que semeou
que a conquista da hegemonia política passou e segue
passando pela cultura e as
ideias. E assim “a direita pode
ser vencida” (como destacou
o politologista Gaël Brustier,
autor de Amanhã Gramsci, em
2015). Essa auto-exposição
abrangeu-se porque conheci
o livro escrito de Samantha
Barbas, intitulado The Rise
and Fall of Morris Ernst, Free
Speech Renegade (Chicago:
University of Chicago Press,
2021) (A Ascensão e Queda
de Morris Ernst, Liberdade
de Expressão Renegada – em
tradução livre) e, agregado
o comentário de David Cole,
diretor jurídico da União
das Liberdades na Civilidade
Americana, se expressou de
maneira irreverente, talvez
por não tê-lo conhecido. Conheci Morris Ernst em seu
escritório em Nova Iorque,

em algum dia de um ano dos
anos setenta.

Em defesa da memória de
Morris Ernst, comento seus
antecedentes e sua vida pública. Ernst nasceu no dia 23
de agosto de 1888, na cidade Uniontown, Alabama, de

família judia. Seu pai, Carl
Ernst, nascido em Plzen, na
então Bohemia (atual República Tcheca), era um operário fabril, enquanto sua mãe,
Sarah Bernheim, filha de imigrantes alemães, teve educação e formação universitária.
Mudou-se com a família para
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Nova Iorque, quando tinha
apenas dois anos, e viveu em
inúmeros locais de Manhattan, onde seu pai tinha um
estabelecimento comercial
que vendia diversos artigos.
Morris, ao contrário, teve
educação aprimorada para os
padrões judeus, levando em
conta a limitação de recursos de sua família; assim, frequentou o conhecido Horace
Mann School e, em sequência, graduou-se no renomado
Williams College em Williamstown, Massachusetts, no
ano de 1909. Depois voltou
a Nova Iorque, estudou direito à noite na New York Law
School, onde se formou em
1912 e foi admitido no New
York Bar no ano seguinte.

O começo de sua carreira então teve início sua carreira
pública na advocacia com o
seu ingresso no escritório de
advocacia Greenbaum, Wolff
& Ernst. Passados doze anos,
passa a ser membro da American Civil Liberties Union – cuja
finalidade dispensa comentários –, ali permanecendo até
1960, sendo que, desde 1955,
foi membro da Diretoria.
Na ruinosa década de 1930,
Morris destacou-se como alguém contrário à censura que
existia nos órgãos de informação, imiscuindo-se contra
as admoestações tradicionais,
colocando-se a favor do debate a respeito da educação
sexual e do controle de natalidade, destacando-se por ser
um advogado bem educado
e com forte veia pedagógi-
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ca, pois seu comportamento
nos tribunais era exemplar. A
ascensão de Fanklin Delano
Roosevelt teve grande importância em sua vida, pois
foi do Governador de Nova
Iorque que recebu o convite para o relevante cargo de
membro do Banco de Nova
Iorque (State Banking Board)
e, além, deu necessária contribuição ao célebre Glass-Steagall Act, de 1933 (marco
histórico que promulgou, entre outras coisas, o limite aos
títulos emitidos por bancos
comerciais e instituiu a Federal Deposit Insurance Corporation, uma agência garantidora de depósitos).

Morris sempre foi um destacado lutador e protagonista
nos processos que enobrecerem as liberdades civis. Um
dos casos que nos deixaram
impressionados, como advogado, foi a defesa dos empregados de imprensa a terem o
direito de agenciarem (sem
interferência política externa
ou de outra origem) seus sindicatos. Da mesma forma, defendeu o renomado J. Edgar
Hoover e o FBI, este último
na década de 1950, quando
foi criticado pelos métodos
investigativos e o crescente
aumento do poder cívico.
O pensamento de Roosevelt e
a ascensão de Harry Truman
não diminuíram sua honestidade e, por este último, nomeado Presidente do Comitê
de Direitos Civis (President’s
Committee on Civil Rights)
em 1946.
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3) Sua vida foi discreta, pois,
já em 1912, casou com Susan
Leeburger, com quem teve
um filho. Após o falecimento de sua esposa, em 1922,
casou-se uma segunda vez,
agora com Margaret Samuels,
logo no ano seguinte, com
quem teve uma filha. Ficaram
juntos até 1964, ano da morte
de Margaret.
Sua diversão era aproveitar o
veraneio em Massachusetts,
velando barcos. Faleceu em
21 de maio de 1976, em Nova
Iorque.

4) Conheci Morris Ernst
quando ensaiava os primeiros passos nos Estados
Unidos, em busca de clientes e negócios para o Brasil,
fui levado ao seu escritório.
Conheci-o. Era um sonhador.
Dedicou-me seu livro com
palavras amigas para um advogado consagrado e que me
inspirou no Projeto de Regulação do Mercado que fiz para
o Itamar Franco.
Título: A Love Affair with the
Law (1968).
Entreguei-o para ser leiloado
e distribuído o produto para
uma escola na Bolívia, em
Santa Cruz de la Sierra.

Pontofinalizando, que essa
geração de “intelectuais”
americanos respeitem e honrem a memória de Morris
Ernst, deixando-o no lugar
que está e sem ofendê-lo.

94

MERCADOCOMUM
JUNHO 2022

OPINIÃO

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA

Diretor da Caixa
Imobiliária – Rede
Netimóveis Vice-presidente
da Comissão
Especial de Direito
Imobiliário da OAB
Federal (2019/21)
- Advogado e
conselheiro da CMIMG e do Secovi-MG

EDIÇÃO 304

kenio@keniopereiraadvogados.com.br

Concessionária não pode recusar
ligação de água e energia elétrica
para novo ocupante por causa
de dívida anterior
Quando um novo ocupante
do imóvel comparece à concessionária de serviços públicos para solicitar a ligação de
água ou de energia elétrica,
essa tem o dever de fornecer
esse serviço, o qual é essencial, mesmo que o inquilino
ou proprietário anterior do
imóvel tenha deixado contas
sem pagar. É ilegal e abusiva a atitude do atendente da
concessionária condicionar
a nova ligação ao pagamento
pelo consumo de terceiros,
pois a dívida não tem relação
com o imóvel, sendo óbvio
que uma loja, galpão, casa ou
apartamento não consome
água e luz por si só.

A obrigação que adere ao
imóvel é o IPTU e a quota de
condomínio que têm natureza “propter rem”, sendo que
o dever de pagar a água e a
energia tem ligação com a
pessoa que consumiu, sendo,
portanto, “propter personam”. Cabe à concessionária,
que em Minas Gerais, é a CEMIG ou a Copasa, conforme
o caso, promover a cobrança
judicial no nome da pessoa
física ou jurídica que fez o
cadastrado como consumidor, pois este forneceu seus
documentos e dados no momento que teve sua ligação
aprovada.

A jurisprudência é pacífica,
tendo o Superior Tribunal de
Justiça decidido que “a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água
e energia, não é propter rem,
mas pessoal, isto é, do usuário
que efetivamente se utiliza do
serviço.” (...) (AgRg no AREsp
45.073/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª
Turma, julg. 02/02/2017, DJe
15/02/2017).”
NORMAS LEGAIS
PROTEGEM O CONSUMIDOR
DE COBRANÇA INJUSTA

Resolução 414/2010, da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), determina
que é proibido a CEMIG condicionar a ligação ou alteração
da titularidade do serviço de
energia elétrica ao pagamento
de débito pendente em nome
de terceiros (art. 128, §1º).

No mesmo sentido, a Resolução da Agência Reguladora
de Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário de MG (ARSAE-MG) nº
313/2019, no seu art. 114, só
permite que a COPASA se recuse a ligar ou religar a água
se o solicitante estiver com
débitos não quitados junto a
prestadora de serviços. Portanto, nenhum novo ocupante

do imóvel, que venha solicitar
o uso de água e esgoto pode
ter seu pedido de ligação negado se não for devedor, conforme estabelece o Parágrafo
único: “O prestador de serviços não pode restringir os serviços previstos neste artigo
devido a débito que não tenha
sido autorizado pelo usuário”.
DEVER DO NOVO
OCUPANTE TRANSFERIR A
CONTA PARA SEU NOME

Por cautela, deve o locador
ou vendedor encerrar a conta
em seu nome ao desocupar
o imóvel que pretende negociar. Logo que ocorrer nova
ocupação, a imobiliária e o
locador devem exigir que a
conta seja transferida para o
nome do usuário, pois a este
caberá pagar pelo consumo.

Caso o inquilino se recuse a
transferir para o nome dele
ficará configurada sua má-fé e quem figurar na conta,
como titular, poderá requerer
o desligamento do serviço
para evitar riscos decorrente
de alguma dívida.
CONTRATO DE LOCAÇÃO
PROVA QUEM DEVE

Vindo a ocorrer o despejo do
inquilino de uma loja ou casa
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, o locador não tem que pagar
a conta de água ou de energia
do ex-ocupante, pois a prestadora de serviço tem o nome
do devedor e cabe a ela cobrar
dele, inclusive judicialmente.
A lei garante que a COPASA e a
CEMIG, se recusem a atender
os pedidos de ligação desse
devedor em qualquer local em
que atuem em Minas Gerais,
pois o seu CPF ou CNJP estará
bloqueado para novos serviços, sendo esse “mecanismo
de cobrança” previsto na Resolução, art. 19, parágrafo 3º.
Nos termos do art. 2º, LXIV, a lei
define como usuário aquele que
requer a ligação, seja pessoa física ou jurídica, que se beneficia
ou utiliza, efetiva ou potencialmente do serviço de água. Não
tem esse consumidor que ser
constrangido a pagar pelo que
não usufruiu, bastante provar
ser um novo ocupante, nos termos do art. 114. Nos termos
Resolução 131, art. 116 “O usuário tem o direito de comprovar
quando efetivamente assumiu
a ligação, eximindo-se da responsabilidade por débitos anteriores referentes ao imóvel
em questão. Parágrafo único:
A obrigação de pagamento de
débitos de faturas de água e esgoto tem caráter pessoal.”

OPINIÃO

Todavia, a COPASA tem se
mostrado ineficiente ao demorar, às vezes, até dois meses para realizar a religação
da água, ferindo a norma da
ARSAE, que estipula o limite
de até dois dias para religar a
água. O atraso impede a ocupação do imóvel locado ou
vendido, gerando transtornos
para o novo ocupante, não
tendo a imobiliária nenhuma
culpa pela ineficiência de um
serviço que é essencial à dignidade humana. O art. 118
estabelece: “Cessado o motivo da suspensão de serviço
de abastecimento de água, o
prestador de serviços deve
restabelecer os serviços de
abastecimento de água em até
2 (dois) dias corridos, a contar
da solicitação pelo usuário”.

IMOBILIÁRIA NÃO TEM
CULPA PELA DEMORA NA
LIGAÇÃO

Em Belo Horizonte, tem a Copasa ainda, o dever de avisar
ao usuário sobre a existência
do serviço de “religação de
urgência em até 12 horas”,
que conforme art. 119, deve
oferece-lo mediante o aviso
do valor a ser cobrado, e os
prazos vigentes para as religações normais e as de urgência.
Agora, caso a Copasa tenha
suspendido o fornecimento
de água indevidamente, esse
serviço de urgência é gratuito.
		
LOCADOR E INQUILINO
PODEM PEDIR
INDENIZAÇÃO DA COPASA 		

A Cemig faz a ligação normalmente, mediante o pedido,
sendo a ANEEL estabelece no
art. 31. “A ligação da unidade
consumidora ou adequação
da ligação existente deve ser
efetuada de acordo com os
prazos máximos a seguir fixados: 2 dias úteis para unidade consumidora do grupo B,
localizada em área urbana”; 5
dias úteis em área rural”.

É um direito de o proprietário do imóvel vazio solicitar à COPASA que desligue o
fornecimento d’água, o que é
simples, pois seu técnico faz
isso em 5 minutos a retirar
um pequeno cano. Assim, o
dono economiza ao evitar
pagar mensalmente mais
de R$30,00 (Tarifa resd.) ou
mais de R$50,00 (Tarifa comercial), enquanto o imóvel
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está vazio. Com a pandemia
há imóveis vagos há mais de
dois anos, gerando prejuízo
para o proprietário.

Ocorre que, há notícia da COPASA – como se fosse uma
“represária” por não ter deixado o imóvel ligado pagando
Tarifa Fixa sem nada gastar
– criando obstáculo para a
religação d’água, por vários
meses. Há locador e inquilino, apesar de vários pedidos,
sendo prejudicados, por não
conseguirem a ligação d’água
para dar início à locação.
Sem água não há como a pessoa morar e nem a empresa
funcionar ou fazer obras de
adaptação para se instalar.
ATENDIMENTO
PRESENCIAL SÓ APÓS 3
MESES DE ESPERA

Várias reportagens em Tvs
e rádios da Capital Mineira
que têm divulgado a postura
da Copasa que, mesmo após
a pandemia, mantém suspenso o atendimento presencial.
Somente por meio de agendamento, o qual demora entre
dois e três meses para ter a
data marcada, o consumidor
consegue conversar com no
local do atendimento.

Conforme, algumas decisões
dos Tribunais, cabe ao inquilino ou ao proprietário juntar
provas da falta de prestação
de serviços e entrar na Justiça requerendo a indenização
por perdas e danos da COPASA, diante do atraso exagerado em cumprir sua obrigação
injustificadamente.
CEMIG É EFICIENTE PARA
ENCERRAR A CONTA

As imobiliárias são grandes
parceiras das concessionárias
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por combaterem a inadimplência e as ligações clandestinas, pois visam proteger
seus clientes e agilizar as novas ocupações com lisura. Por
isso, as imobiliárias geralmente solicitam o consumo
final da conta de luz, encerrado assim qualquer pendência
do ex-ocupante, sendo que a
CEMIG cumpre normalmente a Resolução 414/2010 da
ANEEL, que estipula:

“art. 70. “O encerramento da
relação contratual entre a
distribuidora e o consumidor
deve ocorrer nas seguintes circunstâncias: I – solicitação do
consumidor para encerramento da relação contratual; e II –
ação da distribuidora, quando
houver solicitação de fornecimento formulado por novo
interessado referente à mesma
unidade consumidora...”
§ 4º A distribuidora deve
emitir o faturamento final em
até 3 (três) dias úteis na área
urbana e 5 (cinco) dias úteis
na área rural, contados a partir da solicitação.
§6º A condição de unidade
consumidora desativada deve
constar do cadastro da distribuidora até que seja restabelecido o fornecimento em decorrência da formulação de
nova solicitação.

§7º A distribuidora não pode
condicionar o encerramento
da relação contratual à quitação de débitos.
Caso a concessionária se recuse encerrar/cortar a energia
elétrica do imóvel, sob a alegação de que só o fará após
quitar a dívida pendente, ferirá o §7º, do art. 70, o que será
ilógico. O locador ou a imobiliária solicitam o desligamento

do serviço de água ou energia
elétrica do imóvel no qual o
inquilino foi despejado ou
abandonou, justamente para
evitar prejuízos para a concessionária com o aumento da
dívida.
LEIS GARANTEM AO
CONSUMIDOR EXIGIR BONS
SERVIÇOS

A dívida em nome de terceiro é
considerada pessoal e não admite transferência automática
para quem não a tenha dado
causa. Dessa forma, independentemente do tipo de serviço,
negar a prestação do serviço
devido à existência de um débito em nome de terceiro trata-se de prática abusiva e viola o
art., 39, V, do Código de Defesa
do Consumidor (CDC).
Conforme a Lei nº8.987/95
que regulamenta os Serviços
Públicos, (artigos 6º e 7º,
inciso III), consiste em direito do consumidor obter e
utilizar o serviço com pleno
atendimento às suas necessidades. Nessa situação é aplicado também o CDC, que no
art. 39, IX, proíbe a concessionária se recusar a prestação
de serviços de saneamento e
de energia elétrica a quem se
disponha a contratá-la.
POSSIBILIDADE DE OBTER
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS DA
CONCESSIONÁRIA
Caso a concessionária crie
obstáculos excessivos, a
ponto de deixar imóvel sem
condições de ser utilizado
(impedindo sua reforma ou
adaptações para nova atividade do inquilino ou do
comprador), tendo em vista
ser impossível morar ou trabalhar sem água e energia
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elétrica, poderá vir a ser configurado abusos que podem
motivar uma indenização por
danos materiais e morais,
pois fere a dignidade humana
a ausência de tais serviços.

Não é necessária a comprovação de culpa da companhia, eis que responde de
forma objetiva pelos danos
causados em decorrência da
má prestação do seu serviço.
Basta a demonstração dos fatos e o nexo causal, conforme
disciplina o art. 37, §6º, da
Constituição Federal.
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º - As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.

É fundamental, a pessoa ou
empresa prejudicada, em especial, por estar enfrentando
dificuldade de obter a água e
a energia em seu nome, por
causa de grandes dívidas deixadas por empresas que faliram, fizeram ligações clandestinas ou que lesaram o atual
proprietário do imóvel, agir
com assessoria jurídica desde
do primeiro momento para
evitar o agravamento de prejuízos e obter provas do seu
Direito para viabilizar alguma
indenização em juízo.
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RAQUEL CAPUCIO

Advogada,
especialista em
Cultura.

Casa Fiat de Cultura apresenta registros do
desaparecimento da paisagem brasileira
em nova mostra Piccola Galleria
A imagética de um Brasil eternamente verde, tradicionalmente representada por artistas viajantes ao longo dos
séculos, é totalmente invertida em “Serrapilheira”, exposição do artista Raul Real, em
cartaz na Casa Fiat de Cultura
até 19 de junho. A mostra foi
escolhida no 5º Programa de
Seleção da Piccola Galleria
e apresenta um conjunto de
27 fotografias em papel e em
madeira. As obras registram
imagens sobrepostas de árvores secas e solitárias, que
se mantêm resilientes na natureza sofrida dos arredores
de Miracema, no Rio de Janei-

ro, e a catalogação de mudas
de espécimes sobreviventes,
que ainda podem reflorestar
o deserto naquela região fluminense. A exposição poderá
ser visitada presencialmente,
na Casa Fiat de Cultura, e on-line, por meio de tour virtual
e uma visita com mediação
on-line e Libras.

Em “Serrapilheira”, Raul Leal
explora diferentes experiências no registro da paisagem.
A série de fotos “Ventania”
apresenta uma região afetada
pela cultura do café e extração
da madeira. Algumas dessas
áreas já foram locais de pre-

servação, mas, hoje, passam
por um processo de desertificação, onde é possível ver
pura terra vermelha – um retrato da vulnerabilidade e das
agressões sofridas ao longo
dos anos. “As imagens são resquícios, desaparecimentos e
registros melancólicos da devastação”, analisa Raul. Já na
série “Rebento”, ele documenta o que seria a possibilidade
de reconstrução dessa paisagem. Cada obra faz parte de
uma catalogação de mudas de
árvores, plantadas pelo próprio artista nessas regiões de
degradação. “A série acaba se
tornando um registro afetivo
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de uma atitude de resistência
que gera um pequeno movimento, contrário ao ciclo da
destruição”, destaca.
O nome da exposição faz referência à camada de material
orgânico ou de decomposição, que se deposita no solo
das florestas. A chamada
“serrapilheira” é esse conjunto de folhas, frutos, lascas de
troncos e galhos que acabam
formando uma espécie de tapete fértil na superfície, que
pode ter composição variada,
de acordo com o ecossistema
em que está presente. Sua
principal função é garantir
o reaproveitamento de nutrientes na natureza, além
de ter um importante papel
geológico, em especial nas
regiões chuvosas. Na mostra,
Raul Leal traz, justamente,
esse novo olhar sobre a paisagem da região em que vive:
ao mesmo tempo em que
apresenta a situação de desmatamento, com registros do
que ainda ficou, ele promove
uma ação de regeneração, ao
tentar recompor esse cenário
com mudas de novas plantas.
Para a crítica e curadora de
arte Daniela Name, que assina um dos textos da exposição, há uma dicotomia entre
as duas séries de fotografias
apresentadas.
Enquanto
“Ventania” tem um olhar sobre as árvores resilientes que
sobrevivem na região de Miracema, no estado do Rio de
Janeiro, “Rebento” mostra o
caráter de artista viajante de
Raul Leal. “Quando levamos
em conta que a fotografia é
um vestígio de ausências, de
seres fantasmáticos, o que o
artista parece propor, com a
reunião desses inventários, é
fazer uma serrapilheira a par-

tir da latência das imagens e
do recalque dos corpos vegetais”, comenta.

A exposição é uma realização
da Casa Fiat de Cultura e do
Ministério do Turismo, por
meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio
da Fiat, do Banco Safra e da
Usiminas, e co-patrocínio do
Grupo Colorado. O evento
tem apoio institucional do
Circuito Liberdade, do Governo de Minas e do Governo Federal, além do apoio cultural
do Programa Amigos da Casa,
da Brose do Brasil e do Instituto Usiminas.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL
“SERRAPILHEIRA”
Raul Leal na Piccola
Galleria da Casa Fiat
de Cultura
Até 19 de junho
Visitação presencial:
Terça a sexta-feira,
das 10h às 19h
Sábados, domingos
e feriados, das
10h às 18h
Tour virtual no site:
www.casafiatdecultura.com.br
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JOSÉ MARIA COUTO MOREIRA

A colonização
pela língua
Advogado

Os brasileiros mais ciosos
suplicam às autoridades legislativas que imponham, por
lei federal, em caráter de urgência, um diploma a proibir
que expressões em língua estrangeira passem a substituir
os recursos de nosso vernáculo em impressos ou orientações de qualquer natureza,
inclusive as constantes na
via eletrônica, que se prestem a transmitir o método de
consumo ou uso de produto,
nacional ou estrangeiro. Ora,
leitores, não se pode mais
adiar a proibição de sucessivas e avassaladoras invasões
de vocabulário estrangeiro na
nossa língua, que, revogando
legítima expressão de nosso
léxico abundante, venham a
suprimir nosso padrão construído há tantos séculos. O
sestro já se tornou quase um
indicativo de que os produtores de tais atentados léxicos
são donos de nossa língua.
Sem legitimação pelos patronos de nosso idioma e das autoridades que defendem nosso linguajar, esses infratores
comuns estão a um passo de
dicionarizar, como expressão
de português corrente, todos
os cacoetes de estrangeirismos no diálogo vivo e nos
que se estabelecem em palestras, conferências, livros,
informações de qualquer natureza, mas, principalmente,
em propagandas, pelas quais
se pretende vender produtos
supostamente mais recomen-

dados ou certificados apenas
porque estão apregoados
em inglês, principalmente. A
informática, em particular,
vem acumulando dia a dia
um vocabulário inteiramente
antilusófano, de tal sorte que,
em breve, haveremos de ter
um gueto lingüístico nesta
atividade, cujo acesso a ela só
se permitirá aos novos donos
da língua. Hoje, já é indispensável a um bom publicitário
que qualquer produto que se
queira introduzir no mercado
brasileiro possua expressões
estrangeiras nos recados que
envia ao consumidor, que
está assimilando estas expressões, e transmitindo-os à
nova geração, o que é grave. O
próprio meio jornalístico está
rendido a esse verdadeiro encantamento da comunicação.
Não se trata de pura exaltação
à antiga Flor do Lácio de que
se ocupava o romântico Bilac. A comunicação deve soar
franca, inteligível e imediata,
e para tal exige o português
compreensível, mesmo o coloquial. Acima, porém, desta
regra, a questão se confunde
com a segurança nacional.
Uma ameaça de colonização
começa com a usurpação da
língua. A história mostra que
Roma tendeu à decadência
quando seu povo desprezou
o latim puro, acolhendo o castrense, que desvirtuou tanto
o primeiro pelo surgimento de dialetos, responsáveis

pela integridade da língua e,
subsequentemente, do território. Não se entende porque
o órgão de cúpula na regência
do português em nosso país,
a veneranda Academia Brasileira de Letras, não tenha
apresentado protesto formal
quanto a esta invasão descabida ou mesmo formulado
projeto de lei para subsidiar o
Congresso Nacional no tema
de que é titular.

Já são cediças algumas locuções como “e.mail, on line,
home page, link, network,
back up, hard disk, driver,
byte, hardware, software,
printer, mouse, scanner, design, as mais lembradas para
um universo de centenas de
outros títulos no campo da informática, outras mais em diversas atividades onde todos
possuem o direito da melhor
compreensão, e, com certeza,
se encontram em nosso vocabulário acepções correspondentes com as quais o leitor
ou usuários se informam com
suficiência. A substituição
solerte de nossos vocábulos
é um passo para a perda de
nossa soberania ou mesmo
autonomia. Carecemos de
revigorar nossa língua e nossa comunicação, pois esta é
fundamental para nossa nacionalidade e nosso desenvolvimento. A importância da
comunicação é de tal ordem
que Maurois historiador informava (História dos Esta-
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dos Unidos) que o respeitável
correio americano, realizado
por meio da cavalaria, foi sepultado depois da locomotiva
e do telégrafo, isto é, de 1865
a 1900, quando o mundo mudou mais do que de César até
Washington.
Por todas as razões, uma providência legislativa, contendo
penalidades, urge que aconteça. A nossa juventude, que
representa a garantia para
nosso futuro, se agora transviada para um português alienígena, falso ou canhestro,
não estará melhor armada
para enfrentar apetites expansionistas ou imperialistas. Enquanto nossa última
trincheira de defesa da língua
– a Academia Brasileira de
Letras – não incluir em seu
festivo chá das quintas-feiras
uma agenda organizada para
sugerir uma estratégia de enfrentamento deste fenômeno,
o poder público também se
mostrará leniente. Uma advertência enérgica da Casa de
Machado de Assis iria iniciar
um combate há muito aguardado contra os exterminadores de nossa língua.
Não se entende porque tanta
tolerância gozam estes afrontadores da língua, tal qual pichadores dela, porque estes a
descaracterizam assim como
violam o patrimônio público
e o particular.
Para que não sejamos vencidos, urge que o Estado mobilize forças para esta guerra.
Chega de profanação ao idioma que congrega milhões de
fraternais etnias que formam
hoje a eloqüente Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
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CESAR VANUCCI

Esse saboroso modo de falar
dos “portugas” (I)
Escritor e jornalista

“Imagine o Prof. Zagalo falando pro Edmundo:
- Você tem que ser mais lesto nos ressaltos.” (Dos autores de “É golo, pá!”)
Ao interromper o papo do comentário anterior comprometi-me a explicar, fazendo menção ao livro “É golo, pá!”, dos
Irmãos Marcos, Luiz e Paulo
Bogo, o que um cronista esportivo português quis dizer ao informar, com toda aquela vibração característica da categoria,
que “o futebolista Fábio ficou
nos balneários aquando do intervalo.” Seja esclarecido que o
Fábio citado não é o ex-goleiro
do Cruzeiro, ídolo da torcida.

Essa a reprodução por inteiro
do trecho citado: “Fábio ajudou
a tapar os caminhos da baliza,
durante a primeira parte, mas
nunca revelou força para servir
de elo de ligação entre os médios e os avançados. Ficou nos
balneários aquando do intervalo.” Brota agora a tradução para
o idioma falado no Brasil: “Fábio
ajudou a fechar a defesa, a fechar
os caminhos do gol durante o
primeiro tempo, mas não teve
fôlego para fazer a ligação entre
o meio-campo e o ataque. “Ficou
nos balneários aquando do intervalo” significa, simplesmente,
que foi substituído no segundo
tempo. Foi mandado pro chuveiro no intervalo.
O livro “É golo, pá!” todo é um
baita achado. Vejam só mais
essa preciosidade, extraída de
outra coluna esportiva portu-

guesa, com certeza: “Bancada
composta. Os dois recentes
“desaires” da equipa não arrefeceram o entusiasmo dos
adeptos. A massa associativa
que se deslocará ao grande
palco contar-se-á aos milhares.
Factores como o nome do adversário, o bom tempo e a hora
a que se realizará o embate fará
com que se registe grande movimento nas bilheterias. Com
as bancadas bem compostas, a
massa adepta fará a festa quando a equipa subir ao relvado.”

Os Bogo traduzem assim o que
está escrito “Arquibancada lotada. Os dois recentes fracassos do time não esfriaram a
confiança da torcida. Os sócios
deverão comparecer aos milhares. Fatores como a qualidade do adversário, a previsão
de bom tempo e o horário da
partida farão com que se registre grande movimento nas
bilheterias. Com as arquibancadas cheias, a torcida fará
a festa quando o time entrar
em campo.” Registre-se, por
oportuno, que, em Portugal o
verbo é registar. Sem o “r”.
Deixo, por último não sem antes recomendar, com entusiasmo a leitura de “É golo, pá!”,
um teste para o leitor. Será que
dá pra você aí interpretar direitinho o que abalizado cro-

nista esportivo português andou querendo dizer em mais
este tópico selecionado pelos
Irmãos Bogo? (na página 38
do livro, vem a tradução).

“O Super deu um figo a um adversário tão tenrinho... Crise
anímica e de confiança afecta
os jogadores; depois de sofrer o primeiro golo, a equipa
deitou a toalha ao chão muito
antes de o combate terminar.
(...) a falta de profundidade
do futebol era confrangedora.
A equipa enrola a manta até a
exaustão e não há mudanças
de velocidade no jogo. Lateralizar é a regra dos médios,
que perdem invariavelmente
o tempo de passe. (...) A descoordenacão entre o momento
do passe e a desmarcação dos
avançados é notória. Nos raros lances em que os médios
conseguiram jogar de primeira e com um sentido rectilineo
do passe, criaram embaraços
(...) A equipa ficou sem flanqueadores e com o seu jogo
cada vez mais afunilado.”
Tou meio desconfiado, cá
pra nós, que essa descrição
tipicamente lusitana, diz respeito à atuação do escrete
brasileiro na partida da Copa
Mundial no Brasil! Aquela do
Mineirão com placar de dolorosa lembrança?

